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ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

. -^PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO as atribuiQoes da Assessorja de politicas
Institucionais, previstas no artigo 11, lV, da Lei no 12.482, de 31 de julho de

PROVIMENTO NO 4712012

Disp6e. sobre a tramitacao d6 propostas deconventos, termos de cooperageo t6cnica ou
l3::9"a: l serom cetebrados peto Minist6rio
FUD||CO (tO Estado do Cear6.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO
CEARA, no uso das atribuiQoes legais the conferidas pelo art.127, S 20, da
Constituigeo Federal c/c o art.1o, inciso V, da Lei Federal no 9_625, de 12 de levereiro
de 1993 e disposiQoes contidas no art. 26, incisos v e xfl, da Lei comprementar
Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2OO8 _ Lei Organica e Estatuto do Mrnist6rio
Prblico do Estado do Ceard.

CONSIDERANDO que a Constituiqeo Federal em seu artrgo 127,
$ 20, assegurou ao l\4inistdrio prjblico autonomia funcionale administrativa, permttrndo-
lhe praticar atos pr6prios de gestao;

CONSIDERANDo que os 6rgaos de assessoramenro oo
Minist6rio Piblico estao adstritos aos principios que regem a AdministraeAo pdbtica,
elencados no caput do aft. 37 da Constjtuigao Federal, dentfe eles o da eficiencia,
com o escopo de produzir o bom resultado na defesa da ordem juridica, do regtme
democratico e dos interesses sociais e indivjduais indisooniveisj

t7 cz D,

4L

posrenormente alteradas pelo artigo 20 da Lei na 14.247, de ZB de junho de 2OJ 0;



ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL OE JUSTICA
ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO o disposto no artigo go do provimento no 14, de
30 de marqo de 2006, que reestrutura e redimensiona a Assessoria Juridica do
Procurador-Geral de JustiQa, de{inindo-lhes as respectivas atribuiQ6es,

RESOLVE editar o sequinte provimento:

Art. 1o - Os expedientes relativos a propostas de convCnios,
termos de cooperaQao t6cnica ou parcerias, bem como eventuais termos aditivos,
deverao ser encaminhados, via Sistema de protocolo - PGJ/CE, a apreciageo da
Assessoria de Politicas Institucionais, instruidos com:

| - minuta do instrumento;

ll -justificativa do ajuste;

lll - anuencia expressa dos representantes do6 demats
convenentes, se possivel.

S 10. As propostas de convanios, termos de cooperaQao t6cnica
ou parcenas que, para sua execuQao, envolvam recursos financeiaos e/ou
orQamentarios devem, necessariamente, nos termos do art. 116, S 10, da Lei Federal
8.666/93, ser acompanhadas de plano de trabalho.

S 20. A Assessoria de politicas Institucionais podere ouvir os
6rgaos de administraqeo, execuQao e auxiliares do l\.4inist6rio publico, consoante
atribuiQ6es legais e regulamentares, ou interesse na mat6ria.

S 3o. Sempre que possivel, dever6 ser
respectivo protocolo, contendo a minuta do termo e do plano
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTICAAssEssoRtA oE poUrrcls rHsrtructbr,tars

Art. 20 _ No caso de propostas de conv€nio, termo de coopera€o
t6cnica ou parceria que, para sua execuQao, envorvam recursos Jjnanceiros e/ou
orqamentarios, a Assessoia de politicas Institucionais encaminhara os autos d
Assessoria de planejamento e Coordenagao para exame preliminar quanto a
conformidade da despesa ptblica, a existCncia de disponibilidade orgamenteria e a
{orma de operacionalizaQeo.

Art. 30 _ Aprovada a minuta do instrumento pela Assessona de
Politicas Institucionais, o expediente sera encaminhado a anerise do procurador-Geral
de Justiqa.

Art. 40 _ Ap6s a aprovageo final do procurador_Geral de Justjga, a
Assessoria de politicas Institucionais providenciara a lormataQao ,inal do convenio,
termo de cooperagao tdcnica ou parceria, impressao e encaminhare e chefia de
Gabinete para agendamento de data para assinatura, bem como organizara, por meio
da Assessoria de Cerimonial, eventual solenidade para celebraQao do ajuste.

devidamente instruido
asstnados, retornara

l- publlcageo de extrato do ajuste no Di6rio da Justi9a do Estado
do Cear6 e cientificaQao da Assembleja Legislativa, conforme determina o artlgo 116,
S 20, da Lei Federal n." 9.666/93;

_ atualizageo das p6ginas da intemet e /rrraret do irinist6rio
Piblico, disponibilizando c6pia do inteiro teor do ajuste e da pubjtcaQao do extrato;

Ar t .So_Oexped ien te ,
termo de cooperagao t6cnica ou parcerja
Planejamento e CoordenaQao para:

l l l  _ manutengeo de banco
cooperaQao t6cnica e parcerias, controre oos

de dados dos convCnlos,

com o convenio,
e Assessoria de

prazos de vigencia e
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arquivamento ou encaminhamento
acompanhamento da execugao oos aluslls ,:ff::::t' 

ao 6rsao desisnado para

lV _ divulgagao aos membros e servidores do Minist6rio pdblico
acerca do teor do convenio ou parceria assinados.

Art. 60 _ O interessado em dar continuidade a determinado
convonio ou parceria, informado com
vis.ncia, devera encaminhar,,-"il::::t":ff 

t:til::":i 
ff::":":::representantes dos demais convenentes, manirestaqao d Assessoria de politjcas

instjtucionais, que, constatando o int€
respectivo termo aditivo. 

)resse institucional na renova€o' elaborara o

Art. 70 _ Observado o dlsposto no art. 10, I e Vlll da Lei Federal
n.o 8.625/93, combinado com art. 26, tda Lei Complementar Estaduat n.o 7212008, oProcurador-Gerar de Justiqa podere oeregar poderes autorizando membros ooMinist6rio p(blico, mediante portarias especificas, a firmar convanios ou parcerias emnome da Instituigdo.

Art. 8o _ Este pr(
pubricaqao, revosando-"" 

"" 
or"po"iqo":ul":;;:tj:" "' 

visor na data de sL'ia

PUBLIQUE-SE. R-EGISTRE-SE.

Gabinete do procurador-Geral de JusLrga, em

Alfredo RICARDO de

margo de 2O72.

MACHADO
do CeariProcurador-Geral


