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ESTAOO DO CEARA
MtNtsrERlo PUBLtco

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO No 170/2012

Disp6e sobrg a criagao das Cgordenadorias
Regionais da Infancia e Juventude nas Comarcas de
Sobtal e Juazeiro do Norte.

O PRoCURADoR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADo Do CEARA,

no uso das atribuig6es legais lhe conferidas pelo art,127, S 20, da ConstituiQao Federal

c/c o art.10, inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de i993 e disposiQ6es

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

278 da Lei Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2008 - Lei Orgenica e

Estatuto do Minist6rio P0blico do Estado do Ceare.

CONSIDERANDO ser obrigagao constitucional do [Iinist6rio P(blico,
consoante o artigo 127 da Carta Magna, atuar na defesa da crianga e do adolescents;

CONSIDERANDO o crescimento populacional nas zonas norte e sul do
Estado do Ceare, bem como a imperiosidade de aprimorar a atuaQao do lrinisterio publico

na seara da Intancia e Juventude;

CONSIDERANDO, en{im, o disposto no procedimento administrativo no
1503512012-21

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

Art. 10. Ficam criadas as seguintes Coordenadorias Regionais da
Infancia e Juventude, com as respectivas sedes e Comarcas de atuaQao:
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Juventude:
Art. 20. Compete As Coordenadorias Regionais da Infencia e da

lll - aca6p61;1q1 q
assumos rerativos a intancia ejuventud€ 

politica nacional' estadual e municipal quar
r, realizando estudos e oferecendo sugestoes;

a sua 6rea oe at v oj;"j!'illl""lll, jlH;::[:'::::il]Tilffi 
;iT,",,::.;;estado do Ceare e a outros orgaos e Entidades envolvidas na de{esa dos direitos dascrianQas e iovens:

t - articurar, propor e executar poriticas institucionais reracionadas esquestoes da inJancia e juventude; realiz
rundamentais da criang" 

" 
oo 

"do,"""""t 
"onvonios 

e parcerias para efetivaQao dos direitos

e privadas que se dedjquem 
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infancia e juventude;
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COORDENADORIAS

REGIONAIS coMARcAs DE ATUACAo

JUAZEIRO

DO NORTE

ina do Norte, nraripe, ns-sarGiEE]El6i
, Brejo Santo, Campos Sales, Carjnagu, Crato

araas Brito, lpaumirim, Jardim, Jati, Juazetro do N
auriti, l\rilagres, lvlisseo Velha, Nova Olinda, porteiras
antana do Cariri.

SOBRAL

6, Amontada, A;rroq"iil;, 
-GI"-TE

cim, Cark6, Chaval, Coreal, Forquilha, Granja
roairas, lrauguba, ltarema, Jijoca de Jericoa
obral, l\rarco, Massap6, lvleruoca, Mornnhos.
Acara[ e Uruoca.
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lV - manter contato permanente com o Poder Legislativo Federal,
Estadual e r\4unicipar, a rim de acompanhar os projetos de rei de interesse da cnanca e do
aoolescente;

V - promover campanhas de esclarecimento e sensibilizaQao sobre os
lenomenos de viol6ncia dom6stica, de exploragao e abuso sexual, do buttying,do trabatho
infantil, navegagao segura na internet e pedotiria, dentre outros temas afins, apontando
lormas de conscientizagao familiar e social, prevenQao, combates e de deninciasi

Vl - monitoramento das a96es governamentais, estadual e muntcjoais.
pertinentes ao atendimento de crianQas e adolescentes em situaQao de risco;

Vll _ mobilizagao da sociedade civil para a formagao de uma cuttura de
respeito aos deveres e direitos inianto-juvenis, bem como identificaqao, estudo.
acompanhamento e combate de fen6menos referentes e violagao destes direitos;

V I _ divutgagao do Estatuto
monitoramento dos orQamentos governamentais para
p0blicos na 6rea da inlancia e da juventude;

da Crianga e do Adolescente;
aplicageo prioritaria dos recursos

lX _ informar aos Orgaos de Execugao com atuagao na Infencia e
Juventude acerca de inovagdes, mudangas de orientagoes jurisprudenciais, teses
doutrinerias, eventos juridicos e quaisquer outros fatos cujo conhecimento possa contnbuir
para o bom e regular desempenho de atividades.

Art. go, Cada Coordenadoda Regional ser6 coordenada por promotor de
JusliQa, com exercicio na Comarca sede da Coordenadoria e atribuiQao na erea da inrancia
e juventude.
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de JustiQa.
casos omFsos serao de competencia do procurador-Geral
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An,50. Este provimento entra em vigor na data de
revogando-se as disposig6es em contrdrio,

PUBLIQUE.SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do procurador-Geral de Justiga, em Forlaleza, 1 1 de de 2012.

sua publicaQao,
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