
MINISTFRIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTTCA

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCI'ONAIS

PROV|MEI{TO No 066/2012

Regulamenta a concessao de Gratificagao pela
Execugao de Trabalho Relevante, T6cnico ou
Cientitico a servidor com lotagao em Gabinete de
ProcuEdor de Justiga que seja membro do
Conselho Superior do minist6rio p0blico do
Estado do Ceare e de outras p?ovidencias.

O PROCURADOR.GERAL DE JUSTISA DO ESTADO DO CEARA,
no uso das atribuigoes legais the conferidas pelo aft.127, S 20, da Constituigeo
Federal c/c o art.10, inciso V, da Lei Federal no 8.625, de .12 de fevereiro de .1993 e
disposigdes contidas no art.26, inciso Xlll, da Lei Complementar Estadual no 72, de
12 de dezembro de 2008 - Lei Orgenica e Estatuto do Ministerio piblico do Estado
do Cear6,

CONSIDERANDO que a Constituigao Federat em seu artigo 127,5 2",
assegurou ao Minist6rio publico autonomia funcional e administrativa, permitindo_lhe
praticar atos pr6prios de ge$ao, incluindo a expedi€o de provrmento para
disciplinar as atividades administrativas do 6rgeo;

CONSIDERANDO a previsao da concessao de gratificaqdes
estabelecida no artigo 34, ll da Lei Estadual no 14.O4g, de 21de dezembro de 2007,
que dispde sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do
Minist6rio Piblico do Estado do Ceara;

O Mitrist6rio P6blioo € inslilui€o permanenle, ess€ncd a
jurtdio. do regime demooati@e dos i

jr.isdicional do Eslado, inclmbindolhe a defee da orden
sociaise iadividuais indisponiveis (CF, a . 127)
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CONSIDERANDO o teor da Resolu€o no 01/2008 do Col6gio de

Procuradores de Justiga do Estado do Ceara, que estabelece crit6rios a concessao

de gratiticagao de execuQao de trabalho relevante, t6cnico ou cient(tico, em especial

As alineas "b" dos arts. 3o e 5o:

CONSIDERANDO que a Lei Estadual no'l4.2a9l2oog instituiu' no

ambito deste Minist6rio Poblico, a GratificaQao de Representa€o de Gabinete,

concedida em razao de exercicio em gabinete ou em 6lgeo de assgssorcmento

t6cnico;

CONSIDERANDO o disposto no art. 50 do Provimento no 013/2009'

que regulamenta a Gratificagao de RepresentaQao de Gabinete, instituida pela Lei no

14.289/2009. no ambito do Minist6rio Publico do Estado do Ceara;

CONSIDERANDO a possibilidade do servidor do Quadro de Pessoal

E etivo e Permanente do Minist6rio P0blico do Estado do Cear6 ou servidor cedido

de outros 6rgaos poblicos, lotado em Gabinete, ser designado para auxlliar

Procurador de Justiga que atue como membro do Conselho Superior do Ministerio

Priblico, nos teitos de competCncia deste Orgao;

CONSIDERANDO o Doder de autotutela conferido a Administra€o

P0blica, para rever os seus pr6prios atos, de acordo com os padr6es de

razoabilidade;

GoNSIDERANDO, enJim, o conteido do despacho do Procurador-

Geraf de Justiga nos autos do processo n.2.30912012-6.

RESOLVE:
iurisdicionaldo Estado. in@nbindolhe a deresa da orden
i.ise individuais indisponiveis (cF, atl. 127)

O Ministdrio Piblico € institnigao perman€n
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An. 10. A gratificaqao pela execu9ao de trabalho relevante' tecnico

ou cientitico podere ser concedida a servidores do Quadro de Pessoal Efetivo e

Permanente do Ministerio PUblico do Estado do Cear6 ou servidor cedido de outros

6rgaos piblicos, lotado em Gabinete de Procurador de Justiga que seia membro do

Conselho Superior do Minist6rio Plblico do Estado do Ceare' e designado para

auxilie-lo nos teitos de competcncia daquele 6196o, sem prejuizo do recebimento da

gratilicagao de represenhQao de gabinete'

Palegrafo primeiro' A concessao da gratificaqao pela execuQao de

trabalho relevante, t6cnico ou cientifico atendera ao disposto nos incisos I e ll do art'

40 da Resolugao n. 01/2008 do Col6gio de Procuradores de Justi9a'

Paragrafo segundo Para fins de concessao da gratificaqao prevista

no caput deste artigo, considerar-se-e de natureza t6cnica o trabalho desempenhado

junto aos Conselheiros' na forma do art 30, alinea "b'da Resolu€o n 01/2008 do

Colegio de Procuradores de Justiga'

Art. 20. A gratificagao a que alude o artigo 10 somente sere devida

enouantoduraromandatodoProcuradordeJust iqa juntoaoconse|hoSuper iordo

Minist6rio Ptiblico, devendo cessar imediatamente caso o Conselheiro' por qualquer

razao e/ou motivo, deixe de exercer definitivamente esta fungao

Paragrafo inico. O servidor lotado no Gabinete do Conselheiro

suplente que substituir Conselheiro Titular na hip6tese de afastamento deste' por

mais de 30 (tlinta) dias, tera igualmente direto e gratificaqao a que alude o art 'lo'

enouanto durar a substituiQao.

iu'isdicionsl do bstedo inombindorhe a delesa da ordem

ia ise  Ind i ! idua is  ind ispon lveh (CF,  a r r . I27)O Minist€rio Piblio 6 i.stitligao perman€nte'
juridiQ, do regime demoo6nco
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Art. 30. A gratificaqeo de que trata este Provimento nao ser6

concedida a ocupante de cargo comissionado, exclusivamente ou nao, nem

percebida cumulativamente com outras da mesma especie.

Art. 40. As despesas decorrentes da aplicagao deste Provimento

correrao a conta das dotag6es orqamenterias consignadas a Procuradoria Geral de

Justiqa.

Art. 50. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicaQao,

revogando-se as disposiqoes em contrario.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justica, em Fortaleza, 10 de ablil de 2012.

Alfredo RICARDO Cava

Proculador Geral de

MACHADO

do Ceare

O Mi.isltrio Pltbli@ € instiluiqao pernanente, esencial e fungao jurisdicional do Estado, in@mbindoJhe a defcsa da ordom
jur(dio, do reeine d€nod6tio e dos inleress sociais e ind'viduais indisponiveis (CF, a . I27)


