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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARi, no exerci,cio das
atribuigdes que lhe confere o atigo, 26, inciso V, da Lei ComDlementar 72. de
t2/12/2008 (Lei Organica e o Estatuto do Minist6rio p0blico do Estado do Ceard),

COI{SIDERANDO a instituigeo da ajuda de custo por exercicio cumutativo de
fung6es, pela Lei Complementar Estadual no lts, de I4/fL/2012, publicada no Didrio
Oficial do Estado no 2I8, de I9l!I/2012, que alterou o artigo 185 da Lei
Complementar Estadual no 7212008,

CONSIDERANDO que a nova Lei Complementar Estadual delega ao procurador_
Geral. de Justiga a atribuigeo para regulamentar a ajuda de custo por exerocro
cumulativo de fung6es;

CONSIDERANDO que o adigo 40, I, da Resolugeo no 09/2006 do Conselho Nacional
do Ministerio Piblico entende que a verba paga por exercicio cumulativo de fungdes
nao compoe o subsidio dos membros do Minist6rio piblico;

CONSIDERANDO outras hip6teses de efetivas cumulacoes
membros ministeriais, cuja merecida contraprFstacbo o-o16r
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PROVIMENTO NO 78l2013

REVOGA O PROVIMENTO NO 185/2012 E PASSA A
DISPOR SOBRE A'UDA DE CUSTO POR EXERCiCIO
CUMULATIVO DE FUNE6E9 INSTITUiDA PELA LEI
CoMPLEMENTAR ESTADUAL No 115, DE r4lLLl2Ot2,
PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO 218;
DE LgI LLI2OI2, QUE ALTEROU O ARTIGO 185 DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL NO 72I2OOA,

de fungoes pelos
se submete ds

limitag6es orgamentiirias institucionais;
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RESOLVE:

Art. 10. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de funcoes ser6 devida ao memDro
do Minist6rio Piblico em efetivo exerckio das atribuigdes de sua titularidade, nas
seguintes hipoteses:

I - Ao Promotor de Justiga que, al6m de sua titularidade, auxiliar ou responder por
uma ou mais promotorias de justiga e/ou comarcas vinculadas;

II - Ao Promotor de Justiga titular de promotoria Auxiliar, que responder ou auxiliar
duas ou mais promotorias de justiga;

III - Ao Promotor de Justiga titular de Promotoria de Justiga Auxiliar, detentor de
atribuigoes junto aos N[cleos de Tutela Coletiva devidamente instalados, que auxiliar
ou responder por uma ou mais promotorias de justiga;

IV - Ao Promotor de Justiga titular de promotoria de Justiga neo instalada que
responder ou auxiliar por duas ou mais promotorlas de justiga;

V - Ao Promotor de Justiga tltular de promotoria de Justiga nao instalada que recebe
procedimentos administrativos a esta distribuidos, que venha a auxiliar ou responder
por uma ou mais promotorias de justiga;

VI - Ao Procurador de Justiga que, al6m de sua titularidade, auxiliar ou responder por
uma ou mais procuradorias de justiga.

Art, 20. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de fung6es serA igualmente
devida aos Membros do Ministerio piblico, em efetivo exercicio das atribuig,es
de sua titularidade, quando designados para desempenhar as seguintes fungdes
(N.R.):

I - Integrante de N0deo;

11 - Integrante do Grupo de Atuageo Especial de Combate ao Crime Organizado
(GAECO);

III - Integrante da Procu
P0blica (PROCAP);

de lustiga dos Crimes contra a Administragao
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IV - Integrante dos Centros de Apoio;

V - Secret'rio Executivo;

VI - Coordenador de Central de Inqu'ritos;

VII - SecretArio Geral;

VIII - Secretario dos Orgeos Colegiados;

IX - Coordenador de Unidade Regional;

X - Assessor do Procurador Geral de lustiga, designado para qualquer uma de
suas Assessorias, quais sejam:

a) Assessoria Civel e de Direitos Difusos e Coletivos;

b) Assessoria Criminal ;

c) Assessoria de Controle de Constitucionatidade;

d) Assessoria de politicas Institucionais;

e) Assessoria de Feitos Especiais

XI - Promotor Corregedor Auxiliar;

XII - Ouvidor Geral;

XIII - Assessor da Ouvidoria Geral;

XIV - Membro da Junta Recursal do Programa Estadual de proteceo ao
Consum ido r (J U RDECON ) ;

XV - Membro das Turmas Recursais
(tEcc);

dos Juizados Especiais Civeis e Criminais

XVI - Diretor da Escola Superior do Ministario piblico:

XVII - Membro do Conselho Superior do Minist'rio p1bfico do Estado
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XVIII - Membro da Comisseo Permanente de Inquerito Administrativo
Disciplinar, na forma do artigo 256 e seguintes da Lei Complementar Estadual no
72/2008.

ParAgrafo Anico. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de func1es sere
tambem devida ao membro do Minist'rio pAblico que, mesmo com prejuizo de
sua respectiva titularidade, acumule duas ou mais designae'es previstas neste
artigo.(N.R,)

Art. 30. A ajuda de custo devida nas hip6teses previstas nos incisos I, III e V do artigo
10 ser6 paga no percentual de 10o/o (dez por cento) do subsidio mensal, caso o
Promotor de Justiga auxilie ou responda por uma promotoria de JustiEa, e, de 15%
(quinze por cento) do subsidio mensal, caso o promotor de Justica auxilie ou
responda por duas ou mais promotorias de justiEa.

Art. 40. A ajuda de custo devida na hip6tese prevista no inciso VI do adlgo 10 ser6
paga no percentual de 10% (dez por cento) do subsidio mensal, caso o procurador de
Justiea auxilie ou responda por uma procuradoria de Justiga, e, de 150/o (quinze por
cento) do subsldio mensal, caso o procurador de Justiga auxilie ou respond; por duas
ou mais procuradorias de justiga.

At. 50. A ajuda de custo prevlsta nos incisos II e IV do artigo 10 serd paga no
percentual de 10% (dez por cento) do subsidio mensal, caso o promotor de Justiga
auxilie.ou responda por duas promotorias de justiga, e, de 15o/o (quinze por cento) do
subsidio mensal, caso o promotor de Justiga auxilie ou responda por tres ou mals
promotorias de justiga.

At.9o.O subsi'Cio sobre o qual incjdirSo os percentuais previstos nos artigos
anteriores se_r6 aquele correspondente A entrancia da promotoria de Justig em [uese der o auxilio ou respondencia.

Par5grafo rinico. Caso o promotor de Justiga auxilie ou responda por promotoria de
Justiga pertencente a entrancia infertor a da sua titularidade, o percentual de 10o/o
(dez por cento) ou 15o/o (quinze por cento) incidir6 sobre seu resDectivo subsidio.

Art. 70. A ajuda de custo devida nas hi
obedecendo aos segulntes percentuats:
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previstas no artigo 20 ser6 paga,



' 5

ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

I - 10% (dez por cento) do subsidio mensal do membro designado, caso este
acumule apenas uma daquelas fungdes com as atribuieoes inerentes e sua
titularidade;

II - 15olo (quinze por cento) do subsfdio mensal do membro designado, caso este
acumule duas ou mais fungdes previstas no ar$go 20 com as atribuigdes inerentes ;
sua titularidade;

51o. A ajuda de custo prevista no aftigo 20 deste Provimento corresponderi a 15o/o
(quinze por cento) do subsidio mensal do membro designadq caso este acumule
bmbem, simulbneamente, uma ou mais fungdes previstas no aftigo 10 com as
atribuig1es inerentes e sua titularidade.(Renumerado)

52o. A ajuda de custo devida ao membro do Ministdio ptjblico sem prejufzo de sua
respecttua titularidade, designado para uma de quaisquer das fungdes previstas nos
incisos do art,20 deste Provimentq conesponderd a 10o/o (dez por cento) do
respedivo subsidio mensal; caso a acumubreo seja de duas ou mais nrn7des, a ajuda
de custo corresponderd a 15ok (quinze por cento) do subsidio mensal do membro
designado.(fl.R.)

g3o, A ajuda de custo devida ao membro do Minis6rio piblico com prejuizo de sua
respectiva titularidade, designado para duas de quaisquer das nJng1es previstas nos
incisos do aft. 20 deste Provimentq corresponderd a 10o/o (dez por cento) do
respedivo subsidio mensal; caso a acumulageo sela de tes ou mais fungdes, a ajuda
de custo corresponderA a $o/o (quinze por cento) do subsidio mensal do membro
designado.(N.R.)

mais Procuradorias de Justiea.

O Ministdrio Pnbli@ € i.
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Alt. 90. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de fung6es nao serS paga durante a
fruigSo do periodo de f6rias. licenEas ou outros afastamentos previstos na Lei
Complementar Estadual no 7212008.

Pardgrafo 0nlco. Nao serS devida a ajuda de custo de que trata este Provimento por
exercicio das atribuig6es inerentes d respectiva titularidade, bem como por atuagSo
em feitos e atos processuais determlnados e em plant6es judiciSrios.

Art. 10. Quando o Promotor ou Procurador de Justlga cumular fung6es por tempo
inferior a 30 (iJinta) dias por mes, a ajuda de custo de que trata este provimento ser6
devida na exata proporgeo dos dias de sua efetiva dumgeo. (N,R,)

Art. 11. Quando no exercicio cumulativo de fung6es, o membro do Minist6rio p0blico
ficar5 respons5vel pela manifestagSo em todos os atos e feitos administrativos e
judiciais relativos is fungdes cumuladas. (N.R.)

Art. 12. Aos Promotores de Justiga que respondem ou venham a responder pelas
promotorias de justiga do Interior do Estado, continuam aplicdveis os crit6rios de
substituigeo previstos pelo Provimento no 7712008 ou por outro que o altere ou
revogue.

5 10. Aos promotores e procuradores de justiga que se encontrarem auxiliando ou
respondendo na data da publicag;o deste provimento, fica-lhes assegurada a
permanancia nas respectivas promotorias ou procuradorlas de justiga por igual
oeriodo.

5 20. Aos promotores de justiga que respondem por comarcas sedes de Zonas
Eleitorais neo se aplicam os crit6rios previstos no provimento no 77 /200g, posto que
se encontram submetidos ds normas insertas nas resoluEoes de n[meros
30/2008/CNMP e 00L12009|CPJlCE ou por outras que as alterem ou revoguem.

5 30. Aos promotores de justiga que respondem ou venham a responder pelas
promotorias de justiga da Capital, continuam aplicdveis as regras previstas pelo
Provimento no 003/2003 ou por outro que o altere ou revogue.

Art. 13. O membro do Ministdrio p0blico em auxilio
o exercicio cumulativo de fungdes em virtude do

ou respondencia q Interromper
gozo de ferias, I ou outro
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afastamento, poderd retornar is fung6es antes cumuladas ao t6rmino de suas f6rias,
llcenga ou afastamento, desde que persista a hip6tese ensejadora de cumulageo.

Art. 14. A soma da ajuda de custo por exercicio cumulativo de fungdes com o subsidio
mensal neo poderd exceder o teto constitucional.

Alt. 15. Incidir5 imposto de renda sobre o valor correspondente A ajuda de custo por
exercfcio cumulativo de fung6es.

Art. 16. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de fung6es n5o serd paga a titulo
de d6cimo terceiro saldrio ou computada para efeito de c5lculo referente ao tergo
constitucional de ferias.

Art. 17. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de fungdes n5o exclui o pagamento
de verbas indenizat6rias.

Art. 18. Este Provimento REVOGA o Provimento no 185/2012 e em vigor na data
de sua publicagSo, com efeitos flnanceiros retroativos A 01 de ro de 2013.

Fotaleza, 15 de abril de 2013.

Alfredo RICARDO de ca
Procuradoeral de Justiga.
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