
MINISTI]RJO PI,IBLICO DO CEARA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO N'89/2010

Cria e institui a Comissao Permanente de Anilise de
Assuntos de Interesse dos Servidores do Minist6rio
Priblico do Estado do Ceari - COPERAIS, estabelece
sua composigeo e atribuigdes e dd outras providoncias,

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigoes legais, em
especial das que lhe sao conferidas pelos artigos 26, V e XIX, "a", da Lei
Complementar n'72, de 12 de dezembro 2008 (Lei Orgdnica do Ministdrio Priblico do
Estado do Ceani) e 10, V, da Lei Federal n' 8.625/93 (Lei Orgdnica do Ministdrio
Priblico).

CONSIDERANDO os principios I'undamentais da cidadania, da dignidade da pessoa
humana e do valor social do trabalho como orientadores da busca da democratizaaao
das relag6es de tabalho entre o Ministdrio Priblico do Estado do Cead e seus
servidores;

CONSIDERANDO que a democratizaqao das relag6es de trabalho, atravds do
estabelecimento de vias de aomunicagao com os servidores pfblicos, h6beis ao
apefeigoamento das suas condigSes laborais, contribui para a formagao d€ um espirito
superior de servigo ptiblico, de uma moral profissional e de novos padr6es de
comprometimento na estrutura da InstituiQao;

CONSIDERANDO a legitimidade da participagao do quadro funcional no
aperfeigoamento das politicas de valorizagao do Servidor, bem como nos processos
decis6rios que digam respeito d sua vida e desenvolvimento laboral;

CONSIDERANDO que tal desiderato pressupde a criagdo de um espago permanente
de discussio, aniilise e avaliagao de assuntos de interesse do quadro funcional da
Instituiaaol
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

CONSIDERANDO a obtengao de subsidios d gestAo eshatdgica deste Ministerio
Ptiblico a partir das atividades do sobredito centro de discussio, com interfer€ncia
positiva na eficiencia e qualidade dos servigos e agdes prestados pela InstituiQao;

CONSIDERANDO ser o Minist€rio pfblico Instituigao permanente, essencial d
fungao jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem juridica, do regime
democriitico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis, dotada, ouftossi;, do
poder-dever de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes pfblicos e dos servigos de
relevdncia pfblica aos direitos assegurados na Constituigao Federal e nas leis;

RESOLVE:

Art. 1'. Instituir, no ambito do Parquet cearense, a ComissAo permanente de An5lise
de Assuntos de Interesse dos Servidores do Ministdrio Ptiblico do Estado do Ceali
COPERAIS, composta por representantes da InstituigAo e do respectivo quadro de
pessoal, com a finalidade de estabelecer um canal pennanente de comunicagao, exame
e disoussao de temas relativos aos Servidores do Ministdrio Ptblico cearense, inclusive
os atinentes a demandas decorrentes das relag6es funcionais, voltado, mediante
consenso, a:

I - aperfeigoar, de forma continua, o servigo de apoio adminishativo, como direito de
cidadania e de desenvolvimento sustentiivel:

II - melhorar a relagdo de trabalho entre a Procuradoria Geral de Justica e os
Servidores;

III - incrementar a eficricia do quadro funcional da Instituigao;

IV - assegurar a capacitagdo e valorizaqao dos Servidores;

V - promover a prestagao do servigo priblico de forma 6tica;

VI - busaar a garantia de condigdes dignas de vida e trabalho, bem como o progresso
do relacionamento hierSrquico.

Art. 2'. Os assuntos e corespondentes cronoglamas de andlise serao aontinuamente
definidos pelos integrant€s da COPERAIS, observados os obietivos mencionados no
artigo anterior, para abordagem de:

o Minisrdrio Piblico € instiluigao permmenre. essencial d tun9ao juiisdicional do rjstado, incumbindolhe a dcfesa da
ordm ju.idica do rcgime denocr6tico c dos inle.esses $ciais c individuais indisDontveis (CF. a.l. 127)



PROCTJRADORIA CfRAL DE JUSTIqA

I temas de natureza funcional;

II - temas de natueza economica;

III temas de natweza social;

IV outros assuntos de interesse dos Servidores do Ministdrio Priblico cearense

Padgafo fnico. A COPERAIS € competente para analisar, discutir elonsensuar sobre

os temas referidos neste artigo, para posterior submissdo d apreciagao da Exma Sra'

Prccuradora-Geral de Justiga.

Art. 3'. A COPERAIS, instrumento legitimo de anrilise de temas de interesse do

qua&o de pessoal do Minist6rio Pirblico do Estado do Cear6, implica o

riconhecimento e a garantia dos seguintes principios b6sicos:

I - transparencia e 6tica;

II - valorizagdo do Sewidor;

III - legalidade;

IV moralidade;

V - impessoalidade;

VI finalidade;

VII - indisponibilidade do interesse priblico;

VIII qualidade da presta9ao dos sel-vigos;

IX pafiicipagao;

X - publicidade;

XI - representatividade das carreiras do quadro de pessoal do Ministddo Pfblico;

oMinhr€rioPnblico€instiluj'aopermanente.esscncialA|ungioju.isdicionaldoEstado,ilcumbindo-lheadelisada
ordemjuddica, do regime d;mocrarico e dos inletsses sociais e individuais indisporivcis (CF. al1 127)
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PROCI]RADORIA GERAL DE JLSTICA

XII - efici€ncia administativa.

Art. 4'. A COPERAIS observarii os seguintes preceitos democr6ticos de an6lise
discussao:

I respeito reciproco, boa-fd e honestidade de prop6sitosi

TI - obrigatoriedade de exame e avaliagio:

III direito de acesso d infomagao;

IV - legitimidade de representagao e de adogio de procedimentos democr6ticos.

Afi. 50. Diante de impasses ou dificuldades conceituais, a argumentagao dos
reprcsentantes do Minist€rio Priblico e do quadro de pessoal da InstituigAo deveri
pautaf-se pelos pdncipios e objetivos dehnidos nos artigos precedentes.

Art. 6". A COPERAIS seni constituida da seguinte forma:

I - representantes da Administragao do Ministerio Pfblico:

a) SecretArio-Geral da Procuradoria Geral de Justiga e rcspeativo suplente;

b) Secret6rio de Recursos Humanos da Procuradoria Geral de Justiga e respectivo
suplente;

c) Gerente do Depafamento de Desenvolvimento de Pessoal da Procumdoria-
Geral de Justiga e respectivo suplente;

Secret6rio de Finangas da Procuradoria Geral de Justiga e respectivo suplente;

Assessor de Planejamento e Coordenagdo da Procuradoria Geral de Justiga e
respectivo suplente;

0 Representante dos Servidores com lotagao em Gabinete de Prccurador de
Justiga e respectivo suplente;

d)

O Ministerio Pnblico e inslituigio permdente, essenciala funcio iurisdicional do tistado. incumbindo-lh€ ddetesa da
ord€mju dica, do feeine denocdtico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF. art.127)
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PROC[IRADOR]A CERAL DE JUSTIC {

g) Representantes da Assessoria do Procurador Geral de Justiga e respectivos
suprenl€s;

h) Representante do Nricleo de Prccessos Administativos e Procedimentos
Disciplinares e respectivo suplente.

II representantes do quadro de pessoal efetivo e permanente do Ministdrio Ptblico:

a) Presidente da Associagdo dos Servidores do Minist6rio Pfblico do Estado do
Ceani e respectivo suplente;

b) 1 (um) representante dos Servidores da Procuradoria Geral de Justiga e
respectivo suplente;

c) I (um) r€presentante dos Servidores do DECON e respectivo suplente;

d) 1 (um) representante dos Servidores das Promotorias de Justiga Civeis e
respectivo suplente;

e) I (um) representante dos Servidores da Macrorregieo Norte do Estado e
respectivo suplente;

f) I (um) representante dos Servidores da Macronegiao Cenftal do Estado e
respectivo suplente;

g) I (um) representante dos Servidores da Macrorregiao Sul do Estado e respectivo
suplente.

$ 1'. Os supl€ntes dos representantes da Administragao do Minist6rio Piblico serao
designados por Portada do Procurador-Geral de Justiga que indicarri, outrossim, o
membro encarregado de secretariar a Comissao.

$ 2". Os membros e respectivos suplentes da representagao do quadro de pessoal
efetivo e permanente da Instituigdo serao designados, para mandato de 2 (dois) anos,
pela AssociagAo dos Servidores do Ministdrio Prlblico do Estado do Cear5, observados
os requisitos de habilitagio indicados pelo S 3" deste afiigo.

O Ministdrio Pribli@ d instiluigao pemanente, essencial A funtaojurisdiciondldo Enado, incunbindolh€ a delesa da
ordem juridica, do rcgimc dcmocratico c dos interesses sociais e individuais indisponiv€is (CF, an. 127)
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$ 3'. Considerar-se-ri habilitado para a representagao da respectiva carreira, o Sewidor
que, cumulativamette, preencher os seguintes requisitos:

I ser est6vel;

Il - estar exercendo suas fungdes no 6rgao de origem, salvo no caso de afastamento
para entidade represenlati\ a de classe;

III - nao ter sofrido sanqio disciplinar nos fltimos 2 (dois) anos, nem se achar
respondendo d sindicdncia ou processo disciplinar.

$ 4'. A Presid€ncia da COPERAIS serd de responsabilidade do Secretdrio-ceml da
Procuradoria Geral de Justiga.

Art. 7'. A COPERAIS observar6, durante suas reunides oficiais, ordinririas e
extraordin6rias, os seguintes preceitos:

I - inicio das reunides, 9m primeira aonvocagao, com a presenga minima de 50%
(cinqiienta por cento) mais I (um) dos membros ou respectivos suplentes da
representagdo do Ministerio Priblico e da representagao do respectivo quadro de
pessoal.

II - inicio das reunides, em segunda convocagAo, com o nfmero de presentes,
observada a necessidade de comparecimento de representantes do Ministdrio priblico e
do rcspectivo quadro de pessoal;

III - realizagao de reunides ordinfuias bimestralmente, na segunda sexta-feira ftil do
m€s em que se completar o bimestre;

IV - definigdo da pauta das reuni6es ordiniirias sempre ao final de cada reuniao, sem
prejuizo de novos pontos;

V realizagSo de reuni6es extraordin6rias sempre que as representaqdes, atravds de
consenso, entenderem necessitio;

VI - condugao dos trabalhos pelo Presidente da
encarregado de secretariii-la;

Comissao ou atraves do membro

O Minisl€.io Pnblico 6 insrilli9ro permocnte. essencill a tuncao jurisdiciondl do Estado, incunbindothe a der'esa da
ordenjuddica, do regime democriuico e dos interesses sociais c individuais indisponiveis (CF. ari 127)
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VII auxilio dos 6rgaos administrativos da Procuradoria-Geral de Justiga para
fomeoimento de dados e elementos necessiirios aos estudos das questoes analisadas
pela Comissao, bem como para assessoria em temas especificos, limitado o seu
promrnciamento a requerimento da COPERAIS.

Art. 8'. Findas as an6lises e discussdes dos temas aDreciados. o Presidente da
COPERAIS apresentarii as conclusdes ao Procurador-Geril de Justiea. encaminhando-
lhe, outrossim, quando for o caso, as sugest6es que a Comissao entender pertinentes.

Art. 9'. 56o atribuigoes do Presidente da COPERAIS:

I - presidir e conduzir os trabalhos das reuni6es oficiais, ordinfuias ou extraordinarias;

II convocar os membros para as reunidgs ohciais €xtaordinArias;

III requerer entrevistas e audi€ncias da Comissio com o Procurador-Geral de JustiQa:

IV oficializar o comunicado dos entendimentos resultantes das atividades da
Comissio ao Procurador-Geral de Justiga;

V - representar a Comissao, com observdncia aos principios do artigo 3., onde se flzer
necess6rio ao desempenho de suas atribuigoes;

VI - executar outras atividades necess6rias ao desempenho das suas atribuicdes.

An. 10. SAo atribuigdes do Secretirio da COPERAIS indicado na forma do artigo 6", g
l', in fine:

I - conduzir os tuabalhos das reuni6es oficiais, ordin6rias ou extraordiniirias. na
ausencia do Presidente da Comissao ou quando por este designado;

II - providenciar o regisho das atas das reuni6es oficiais, ordinririas e extraordin6rias;

III - manter o controle da freqi.i€ncia dos membros;

IV acompanhar as enhadas de processos e apresentii-los para inclusao em pauta;

V - manter relat6rio atualizado dos assuntos solucionados e Dendentes:

O Ministd.io Pdblico e inslituifeo pemderte, escncialn tun9ao jlrisdicional do Esrado, incumbindoJhe a defesa da
odem jurldic4 do regifre denocr6tico e dos intereses sociais e individuais indisroniveis (CI_ ad. l2?)
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VI acompanhar o Presidente da Comissao no ftatamento de assuntos atinentes d
COPERAIS:

VII desempenhar ouhas atdbuig6es que se mostrarem necessiirias ao bom
desenvolvimento dos trabalhos da Comissao.

Art. 11. SAo atibuigoes dos demais membros da COPERAIS:

I comparecer ds reunides ordin6rias;

II atender iis convocagdes para as reunides extraordin6rias;

III - comunicar, com antecedencia e de forma justificada, futura aus€ncia em rcunioes
ofrciais, ordinririas e extraordinarias;

IV analisar e discutir, em conjunto com os demais membros, as matdrias postas em
pauta;

V apresentar fatos, dados, elementos, sugest6es, fundamentos ou argumentos que
contibuam para a aniilise das mat6rias pautadas;

VI desempenhar outras atdbuigdes que se mostrarem necess6rias ao bom
desenvolvimento dos trabalhos da Comissao.

Art. 12. As propostas dos representantes dos servidores do Minist€rio priblico de
assuntos para a pauta das reuni6es ordinfuias e extraordiniirias deverao ser
encaminhadas d Procuradoria Geral de Justiga pelo Presidente da Associagao dos
Servidores do Ministdrio Piblico, sendo livre a manifeshgao de qualquer dos membros
quando da discussao dos temas nas referidas reunides.

Art. 13. As propostas dos representantes da Procuradoria Geral de Justiea de assuntos
para a pauta das reuni6es ordin6rias e extraordiniirias deverao ser encaminhadas pelo
Presidente da Comissao, sendo livre a manifestagao de qualquer dos membros quando
da discussdo dos temas nas releridas reunides.

O Ministdrio Priblico i instiluitto pemanentc, cssencial A funqaojurisdicional do Estado. incunbindothc a delesa da
orden juridica do rcgime denocr6tico c dos inleresses sociais e individuais ind isponiveis (CF, ,rt. I 27)
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Art. 14. O Procurador-Geral de Justiga e os demais 6rgaos da Administragao do
Minist€do Priblico do Estado do Cear6 poderao, ao seu critdrio, encaminhar questdes
atinentes d COPERAIS para a devida analise e discussao.

Art. 15. O cronograma das reunides ser6 elaborado na reuniao de instalagao da
Comissao e atualizado trimestralmente.

Art. 16. A Comissao pugnani pela celeridade na aniilise das quest6es apresentadas,
cabendo ao seu Presidente requisitar e reunir informag6es necess6rias irs suas
conclusoes. com necessiirio resisto dos assuntos em atas de reuniSo ohcial.

Al1. 17. A Comissao reduzini a terno as declarag6es prestadas, em audi€ncia, pelos
reDresentantes do Ministddo Piblico do Estado do Cear6.

Art. 18. As conclusoes e os documentos atinentes As mat€rias analisadas serdo
arquivados pelo Secret6rio da Comissao, ficando sob livre consulta pelo prazo de I
(um) ano, quando, entao, seguirao para o arquivo comum da Procuradoria Geral de
Justiga.

Art. 19. Este Provimento entrarii em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposigoes em conhArio.

Registle-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIQA, Fortaleza, aos 16 de
setembro de 2010.

Procuradora-Geral
Socorro Franga Pinto
de JustiQa

O Minisrario Pnblico a instiluildo pemanente, €ssencial d fungeo juisdicional do Estado, incumbindothc a dcfcsa da
ordemjuridic4 do regime democralico e dos inteiesses sociais e individuais indisponiveis (Cf. art. 127)


