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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO NO 051/2014

DrspOE soBRE A GRATtFtcAeAo pelo exEncicro on
FUNgAo DE pRocuRADoR-cERAL DE JUsngA, vtcE-pRocuRADoR-GERAL DE JusngA, coRnlceooR_
cERAL oo ntttntsrEnto pUgLtco, vtcE_coRREGEDoR_
cER,eL oo wilntsrEnto p0eltco, ouvtDoR_cERAL Do
lvttrutsrEnro p0euco, vtcE_ouvtDoR_cERAL Do
TVIITISTERIO PUBLICO E DIRETOR DE ESCOLA DO
nttrrursrERro p0alrco; E A cRATIFrcnqAo pelo
exencicro DE FUNgAo DE uREqAo, inern ou
ASSESSORAMENTO; IHSTMUIOES PELA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL NO 132, DE 07103/2014, QUE
ACRESCENTOU OS INCISOS VtI, VIII E IX AO ARTIGO 183
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL NO 7212008.

o pRocuRADoR_GERAL DE JUsIgA Do ESTADo oo ceaRA, no
exercicio das atribuigoes que lhe confere o artigo,26, inciso V, da Lei Complementar
7212008 (Lei organica e o Estatuto do Minist6rio prblico do Estado do cear6).

CONSIDERANDO a instituiq6o da gratificagdo pelo exercicio da funQao de
Procurador-Geral de Justiqa, Vice-procurador-Gerar de Justiga, conegedor-Gerar do
Minist6rio P[blico, Vice-corregedor-Gerar do Minist6rio pribrico, ouvidor-Gerar do
Minist6rio Priblico, Vice-ouvidor-Geral do Minist6rio p(brico e Diretor de Escola do
Minist6rio Priblico, pera Lei comprementar Estaduar no 13212o14, pubricada em 12 de
marQo de 2014, que acrescentou o inciso Vll ao artigo 1g3 da Lei complementar
Estaduaf no 72l2OOBi

diregao, chefia ou assessoramento nos gabinetes do procurador_Geral d

CONSIDERANDO a instituiQao da gratificaqao pelo exercicio de funQdo de

O Minist6rio.Pibiico 6 institu;qao permanenre, essencial a funqao jurisdi"ionul do E"tulf,iIif,iiGli-

ustiqa,
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Vice-Procurador-Geral de Justiqa, conegedor-Geral do Minist6rio piblico, ouvidor-
Geral do Minist6rio Priblico ou em outros 6rg6os do Minist6rio priblico do Estado do
cear6, na forma prevista no inciso v, do artigo 37 da constituigdo Federal, tamb6m
pela Lei complementar Estadual no 1gzl2o14, pubricada em 12 de marqo de 2014,
que acrescentou o inciso Vlll ao artigo 193 da Lei complementar Estadual no
7212008;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual n.o 13212Oj4 delega ao
Procurador Geral de Justiga a atribuigdo para reguramentar a gratificaQdo pero
exercicio de fungdo de direg6o, chefia ou assessoramentc,

CONSIDERANDO que o artigo 40, incisos ll, lll e lV, e seu pardgrafo fnico,
da Resolugao no 09/2006 do conselho Nacional do Minist6rio p0blico entende oue as
verbas pagas pelo exercicio de funqdo de diregdo, chefia ou assessoramento, e pelo
exercicio da fungao de procurador-Gerar de Justiqa, Vice procurador-Gerar de
JustiQa' corregedor-Geral do Minist6rio priblico, Vice conegedor-Geral do Minist6rio
Ptiblico, ouvidor-Geral do Minist6rio priblico e Vice ouvidor-Geral do Minist6rio
Priblico e Diretor da Escola Superior do Minist6rio prjblico ndo comp6em o subsidio
dos Membros do Minist6rio p(blico;

RESOLVE:

Art. 10. Serd devida gratificagdo no percentual de 10% (dez por cento) do
subsfdio mensal, ao membro do Minist6rio prrbrico que esteja no exercrcio das
seguintes funQ6es:

| - Procurador-Geral de Justica:
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ll - Vice-Procurador-Geral de Justiqa;

lll - Corregedor-Geral do Minist6rio p0blico;

lV - Vice-Corregedor-Geral do Minist6rio priblico;

V - Ouvidor-Geral do Minist6rio prjblico;

Vl - Vice-Ouvidor-Geral do Minist6rio p0blico.

A.ft.20. A gratificagao pelo exercicio de fungdo de diregeo, chefia ou
assessoramento nos gabinetes do procurador-Geral de JustiQa, vice procurador-

Geral de Justiqa, conegedor-Geral do Minist6rio p(blico e do ouvidor-Geral do
Minist6rio Ptiblico ser6 devida aos Membros do Minist6rio p(blico, quando
designados para as seguintes fung6es:

| - Secret6rio-Geral;

ll - Assessor do Procurador-Geral de JustiQa;

lll - Assessor da Corregedoria-Geral;

lV - Assessor da Ouvidoria-Geral;

V - Secret6rio dos Org6os Colegiados;

Vl - Coordenador da Procuradoria de JustiQa dos Crimes Contra a
Administraqdo P(blica - pROCAP;

Vll - Assessor da Procuradoria de Justiqa dos Crimes Contra a
Administraqdo P(blica - pROCAp;

Vlll - Coordenador do Nticleo de Seguranga Institucional e Inteligdncia _
NUSIT; do N(cleo de processos Administrativos e procedimentos
Disciplinares - NUPAD; do Nricleo de Apoio T6cnico _ NAT; do Nricleo de
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Gdnero Pr6-Mulher; do Nrjcleo de Atuaqdo Especial de Combate d
Sonegagdo Fiscal; do N(cleo Gestor oe eitagio _ NUGE; do Nucteo de
Defesa do Torcedor - NUDETOR e do Nrjcleo de AtuaQao Especial de
Controle, Fiscalizaq6o e Acompanhamento de politicas de TrAnsito _
NAETRAN;

X - Coordenador do programa Estadual de proteg6o e Defesa do
Consumidor - DECON;

X - Coordenador do Grupo de Atuaqdo Especial de Combate ao Crime
Organizado - GAECO;

Xl - Diretor de Escola do Minist6rio priblico.

Art.30. A gratificagdo prevista no artigo anterior sere paga no percentual
de 1oo/o (dez por cento) do subsidio mensar, caso o membro do Minist6rio pribrico
tenha sido designado para desempenhar a fungao com prejuizo das atribuigoes da
sua titularidade e, de 15% (quinze por cento) do subsidio mensal, caso o membro do
Minist6rio P0blico tenha sido designado sem prejuizo das atribuiqoes de sua
titularidade.

Par6grafo f nico. sera iguarmente de 15olo (qurnze por cento) do subsidio
mensal, o valor da gratificagdo do membro do Minist6rio pribrico que tiver sido
designado para exercer mais de uma das fung6es indicadas no artigo 20 deste
Provimento.

Art.40. O subsldio sobre o qual incidir6o os percentuatsprevistos nos
artigos anteriores serA aquele correspondente A entrancia da titu
do Minist6rio Priblico designado para as respectivas fune6es.

do membro
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Art. 50. As gratificag6es previstas nos artigos 10 e 20 nAo serdo pagas
durante a fruiqSo do periodo de f6rias, licengas ou outros afastamentos previstos na
Lei Complementar Estadual no 72l2OOg.

Art.60. Quando o membro do Minist6rio ptiblico desempenhar as fung6es
indicadas nos artigos 10 e 20 por tempo inferior a 30 (trinta) dias, as gratificagoes de
que tratam este Provimento serao devidas na exata proporg60 dos dias de sua efetiva
duraQao.

Art. 70. A soma das gratificagoes previstas neste provimento com o
subsidio mensal n5o poder6 exceder o teto constitucional.

Art. 8o. Incidir6 imposto de renda sobre o vator correspondente as
gratificagoes previstas neste provimento.

Art. 90. As gratificag6es previstas neste provimento ndo serdo pagas a
titulo de d6cimo terceiro sar6rio ou computadas para efeito de cdrcuro referente ao
terQo constitucionar de f6rias, bem como neo poderao ser cumuradas com a ajuda de
custo por exercicio cumulativo de fung6es prevista no provimento n.o 7g12013.

Art. 't0,. As gratificaQ6es previstas neste provtmento nao excluem o
pagamento de verbas indenizat6rias, nem da diferenga de entrancia prevista no
Provimento no 1S4l2O1g, quando for o caso.

Art. 11. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicaqdo, com
efeitos financeiros retroativos ir data da pubricagdo da Lei comprementar no 132. de
12 de marQo de 2014.

O Ministdrio.Pitlico 6 insrituiqao permanente, essencial e funQao jurisdicional do Estaiol
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Fortafeza, 31 de marco de 2014.

Alfredo RTGARDO de

Procurador de JustiQa.
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