
MINISTfRIO PI]BLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO N'151/20I3

Regulamenta o artigo 40 do provimento no
32/2001, que disp6e sobre a concessao de
bolsa de estudos aos membros do Ministerio
Prlblico do Estado do Ceara Dara o
aperfeiqoamento funcional no ambito da Escola
Superior do Ministerio Ptlblico do Cear6 -
ESIVIP.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARA,
no .uso das atribuigdes legais lhe conferidas pelo ar1.j27, S 29, da Constituigao
Federal c/c o art.1O, inciso V, da Lei Federal no 9.625, de 12 de fevereiro de .1993 e
disposiq6es contidas no art. 26, Xlll da Lei Complementar no75.de20 de maio de
1999 .rc o an. 278 da Lei Comptementar Estaduat no 72, de 12 de dezembro de
2008 - Lei Organica e Estatuto do Minist6rio p0blico do Estado do Ceare,

CONSIDERANDO decisao do Egr6gio Cot6gio de procuradores de
Justiqa, exarada em sua 1a Sessao Ordineria, reaiizada em 27 de janeiro de 20.j0,
nos autos do processo no 10946/2008-5;

.. CONSIDERANDO proposta de provimento elaborada ap6s criterioso
estudo realizado pelo Conselho Consultivo da Escola Superior do Minist6rio piblico,
instituido pela Portaria no 4412010, em atendimento ao artigo 94, $ 10, da Lei
Complementar no 7212008;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a concessao de
bolsa de estudos para membros do Minist6rio p0blico, nos termos do artigo 40 do
Provimento no 3212001;

CONSIDERANDO que o aoerfei funcional 6 exigencia
constitucional, introduzida pela EC no 4Sl2OO4i

O Minist6lio PnbI6 € insttuis3o peDdent€, sencial a tungeo j
juridie, do regr me democatior e dos Inreresses

do Esrado, incumbindolhe a defesa da olden
e individuais indisponiveis (CF, arr. 127)
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RESOLVE editar o seguinte Provimento:

Art. 10. Fica regulamentado programa de fomenb a p6s-graduagao
lato .sensu da Escola Superior do l\4inist6rio pUblico, que tem como objetivo propi6iar
auxilio financeiro aos membros do Minist6rio pUblico, de acordo com I exigbniia Oa
EC no 45/2004, para as especializagoes realizadas no ambito da ESMP/CE.

Art. 20. Os recursos do programa de fomento a p6s-graduagao
destinam-se exclusivamente ao pagamento de bolsa de estudos, no valor de at6
50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade do curso, exclusivamenre aos
membros do l\4inist6rio Poblico, nos cursos de especializaqao promovidos pela
ESMP/CE.

Art. 30. Os recursos aludidos no artigo 20 do presente provimento sao
plovenientes do Fundo de Manutengao da Escola Superior do Minist6rio publico e
de dotagao orgamentaria destinada A ESMp/CE.

Art. 40. Sao requisitos cumulativos para a @ncessao de bolsa ao
membro do Minist6rio P0blico:

l- Nao estar respondendo a procedimento administrativo junto a
Corregedoria Geral;

ll - Nao possuir condenagao por infra€o administrativa nos Ultimos 02
(dois) anos;

lll - Estar e manter-se em dia com seus deveres funcionais, mediante
apresentagao de cefidao da Corregedoria Geral;

lV - Estar em situa9ao regular perante a ESMP/CE, em caso de haver
concluido curso de p6s-graduagao /alo sensu, realizado pela pr6pria Escola nos
ultimos 02 (dois) anos, com a apresentaqao e a defesa de monografia.

Art. 5.. O membro do Minist6rio p(blico beneficierio da bolsa de
estudos se compromete a dedicar-se als atividades previstas no curso. observando
os criterios de frequCncia e nota para aprovagao em cada disciplina.

Art.60. O bolsista devere concluir a p6s-graduagao, apresentando e
defendendo monografia de conclusao do curso paia obt;naao do titulo de
especialista, dentro do prazo estabelecido no calendario letivo do curso respe
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Art. 70. O bolsista podere desistir do presente programa, sem 6nus, at6
o momento do pagamento da matricula, mediante termo escrito, encaminhado a
DireQao Geral da ESMP/CE.

Paragrafo 0nico. por ocasiao da matricula, o aluno assinard termo de
autorizagao de d6bito automatico em folha de pagamento para o caso de desjstencia
do curso ap6s o periodo assinalado no caput do presente artigo, referente d
integraljdade do curso, de acordo com o cronograma de pagamento mensat das
Darcelas.

Art. 80. O neo cumprimento das disposiQ6es normativas e contratuais
obriga o bolsista a ressarcir integralmente a PGJ/CE de todas as despesas
realizadas em seu proveito, na mesma forma de desembolso mensal.

Art.9., E vedada a concessao de nova bolsa de estudos, nos oots
anos seguintes, a quem estiver em d6bito com a ESN4P/CE, ou houver concluido
curso de p6s-graduaQao nos dois anos anteriores.

A|t. 10. A ESMPiCE comunicara e procuradoria Geral de Justica a
rehgao dos alunos matriculados, para efetivagao de repasses mensais, de acordo
com o numero de membros do Minist6rio pibtico inscritos em cada especializagao.

Art. 11. Ap6s a finalizagao de cada turma, decorrido o prazo final das
defesas de monografias, inclusive as prorrogaqoes, a ESMP/CE enviar6 relat6rio ir
PGJ/CE com a situagao final de cada atuno membro do Minist6rio pribtico.

Art. 12. Cabe d Diregao da ESMP/CE receber os pedidos de
desistencia e encaminha-los e procuradoria Geral de Justiea, no prazo m6ximo de
72 horas, para ado€o imediata das providencias cabiveis.

Art 13. A Procuradoria Geral de Justiga do Ceara concedera bolsa de
estudos .no valor de 50o/o (cinquenta por cento) do valor total do curso,
oesemDotsados mensalmente, de acordo com o cronograma de pagamento da
especializagao.
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Art. 15. Somente poderao participar dos cursos de p6s-graduagao /afo
sersu promovidos pela ESMP/CE, 5% (cinco por cento) dos membros do Ministerio
Poblico por Unidade Regional ou por erea especializada, caso esteiam totados na
capital.

Art. 16. A inscrigeo do membro do Minist6rio p0blico nas pos_
graduagdes /afo sensu dever6 ser submetida ii procuradoria Geral de Justioa, a fim
de autorizar designaqao de substituto, quando nec€sserio, durante o periodo letivo
de cada especializagao, comunicando-se a Corregedoria Geral do Minist6rio p(blico.

Art. 17. Somente poderao participar do programa de p6s-graduagao
/ato sensu da ESMP/CE, os membros do Minist6rio pibtico que ie conctuiram o
Curso de Ingresso e Vitaliciamento na carreira.

Art. '18. Os casos omissos serao resolvidos por deliberaqao do
Conselho Consultivo da ESMP/CE.

Art. 19. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicaqao.

Art. 20. Ficam revogadas as disposiq6es em contrerio.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE. CUMPRA.SE

Gabinete do Procurador-Geral de Justica, em Fortal de junho de 2013.

ALFREDO RICARDO DE HO E MACHADO
Procurador-Geral de ca do Estado Ceare

O Minisl€rio P6bli@ € insdtuigao pe.noente, Gsencial a funsao jurisdiciomt do Estado, honbindo lhe a defesa da ordem
juiidid. do regide denod{ti@ e dos interesses eciais e individEis indisponiveis (CF, a.t. 127)


