
ESTADO DO CEARA
MINISTfRIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO NO 7912013

Altera o par6grafo rinico do art. lZ do
Provimento n" 7O|2IO8 e revoga os
Provimentos no 001./95 e 59/2013.

O PROCURADOR GDRAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
CEARA, no uso de suas aftibuiqdes legais. na forma do art. 127, E 2", da
Constituigeo Federal c/c o art. 10, inciso V, da lei Federal no 8.625, de 12 de
fevereiro de 1993 e disposig6es contidas no afi. 26, XIII da Lei Complementar
no 75, de 20 de maio de 1993 c/c o art. 278 dal*i Complementar Estadual no 72,
de 12 de dezembro de 2008 Lei Orsanica e Estatuto do Ministdrio Ptiblico do
Estado do Cear6;

CONSIDERANDO que a Constituigao Federal asscgura ao
Minist6rio Priblico autonomia funcional e administrativa, permitindoJhe praticar
atos pr6prios de gestao, incluindo a expedig6o de provimento para disciplinar as
atividades administrativas do 6rgio;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 26 da I_ni
Complementar Estadual no 72108, campete ao Procurador Geral de Justiqa
praticar atos e decidir quest6es relativas h administragao geral;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 26 da Lei
Complementar Estqdual n" 72/08, compete ao Procurctdor Geral de Justiqa
praticar atos e decidir questdes relativas d administragdo geral; dentre os
Procuradores ou Promotores de Justiga dq mais elevada instAncia";

CONSIDERANDO o Provimento

!.J-

renomeia os Centros de Apoio
Piiblico do Estado do Cear6;

existentes
no 70/2008 reestrutura e
no ambito do Minist6rio

ial a furgaojurisdicional do Estado. incunbindo-lhe a defesa da orden
dos inleresses sociais e individuais indisponiveis (CF, an.127)



ESTADO DO CEARA
MINISTfRIo PI]BLIco

PROCURADORIA GI]RAL DE JUSTICA
ASSI]SSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

RESOLVE:

An. 1'. O pardgrafo rinico do art.12 do Provimento no 70108
passa a vigorar com a seguinte redaqdo:

"Art. 12. (...)
Pardgrafo inico. O Coordenador serd designado para
mandato de um ano, permitindo-se a recondugdo."

Art. 2n. Ficam revogados os Provimentos n 001/95 e 5912013,
que dispSem sobre o Centro de Apoios Operacional da Infincia e Juventude.

Art. 30. Este provimento entra em vigor na data de sua
publicag6o, revogando-se as disposig6es em contr6rio.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUM

Gabinete do Procurador Geral de Jus Fortaleza, 09 de
abril de 2013.

Alfredo RICARDO de Holan Cavalcan MACHADO
ICAPROCURADOR G DE JUS

-SE.
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o Ministddo Pfbri@ 6 iistituiqdo pcnaienle, es*nciatiiL fu.qeo jurjsdicionar do Eslado. incunbindo,lhe a deiesa da ordenjuddica, do regime democrSrico e dos inte.esses sociaise individuais indisponiveis (CF, arl. 127)


