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MINISTÉRIO PÚBLICO

ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES

CONVOCAÇÃO Nº 13/2020

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 15, II, da Lei
Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996, e 12, I, do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de
Justiça, instituído pela Resolução 002, de 05 de março de 2018, do mesmo colegiado, acionando o sistema de deliberação
remota, instituído pelo Ato Normativo nº 009, de 1º de abril de 2020, ratificado pela Resolução nº 002, de 27 de abril de 2020,
do Colégio de Procuradores de Justiça, e, tendo em vista o Ato Normativo nº 37, de 29 de setembro de 2020, da Procuradora-
Geral de Justiça, que dispõe sobre o Plano de Retorno às Atividades Presenciais, no âmbito do Ministério Público do Estado
da Bahia, CONVOCA sessão virtual e extraordinária do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, a ser
realizada, por meio de solução tecnológica de comunicação telepresencial, no dia 09 de novembro de 2020, segunda-feira,
às 09:00 horas, com a seguinte ordem do dia:

1. Procedimento Administrativo nº  003.0.132892/2015 e apensos.
Assunto: Proposta de Redimensionamento das Promotorias de Justiça da Capital;
Proponente:  Procuradora-Geral de Justiça;
Relatora: Procuradora de Justiça  Márcia Luzia Guedes de  Lima.

2. Procedimento Administrativo nº  003.0.12913/2020 / SIGA nº 3948/2020.
Assunto: Alteração da Resolução  nº 004, de 24 de abril de 2006, que criou o GACEP.
Proponente: Procuradora – Geral de Justiça
Relatora: Procuradora de Justiça Natalina Maria Santana Bahia

Em conformidade com art. 30 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, ficam automaticamente convo-
cados os relatores dos feitos, ainda que já extintos seus respectivos mandatos de membros do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores de Justiça.

Os autos encontram-se à disposição para exame na Secretaria dos Órgãos   Colegiados do Ministério Público.

O acesso ao ambiente virtual da sessão se dará por meio de link, a ser enviado, até 15 minutos antes do início da sessão,
à caixa de e-mail institucional de todos os membros do colegiado.

Eu,                Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral do Ministério Público, subscrevi.

Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça, 29 de  outubro de 2020.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº 098, de 20 de outubro de 2020.
Disciplina o afastamento das funções por membros do Ministério Público do Estado da Bahia, para frequência a seminários,
congressos e cursos no país ou no exterior, revogando a Resolução nº 66, de 19 de dezembro de 2007, do Conselho
Superior do Ministério Público do Estado da Bahia.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com fundamento no art. 187 combinado com
o art. 26, inciso XVI, ambos da Lei Complementar estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996, considerando a necessidade de
disciplinar os afastamentos dos membros do Ministério Público para frequentar seminários, cursos e congressos, no país
e no exterior, RESOLVE:

Art. 1º O pedido de afastamento das funções para frequência a cursos, no país ou no exterior, será dirigido ao Procurador-
Geral de Justiça, observada a antecedência mínima de sessenta dias e no máximo de cento e oitenta dias, contados da data
do afastamento pretendido.

§ 1º O requerimento contendo a justificação da conveniência para a instituição deverá ser apresentado no original ou
digitalmente e será instruído com a documentação referida nos §§ 5º e 8º deste dispositivo e no art. 2º desta Resolução.

§ 2º O procedimento será encaminhado à Secretaria Geral do Conselho Superior, que procederá à complementação da
instrução pela ordem de início do curso, inclusive com a certificação sobre a existência da vaga.


