
ESTADO DO CEARA
MINISTfRIO PUBLICO

PROCURADORIA-GtrRAL Dtr JUSTICA

PROVIMENTO NO 185/2012

DISPoE SOERE A'UDA DE CUSTO POR EXERCiCIO
CUMULATIVO DE FUNEoES INSTITUiDA PELA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL NO 115, DE 14 DE
NOVEMBRO De 2onr QUE ACRESCENTOU O INCISO n
AO ARTIGO 185 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
No 7212008.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA, no exerclcio das
atribuigoes que lhe confere o aftigo, 26, inciso V, da Lei Complementar 72, de
121L212008 (Lei Organica e o Estatuto do Ministdrio P0blico do Estado do Cearii),

CONSIDERANDO a instituigao da ajuda de custo por exercicio cumulativo de
fun96es, pela Lei Complementar Estadual no lts, de I4lLtl20t2, publicada no Di6rio
Oficial do Estado no 2L8, de 19/11/2012, que alterou o artigo 185 da Lei
Complementar Estadual no 7212008;

CONSIDEMNDO que a nova Lei Complementar Estadual delega ao Procurador-
Geral de Justiga a atribuigEo para regulamentar a ajuda de custo por exercicio
cumulativo de fungoes;

CONSIDERANDO que o artigo 40, I, da ResoluEeo no 09/2006 do Conselho Nacional
do Minist6rio Ptblico entende que a verba paga por exercicio cumulativo de fung6es
nao compoe o subsidlo dos membros do Minist6rio Ptblico;

RESOLVE:

do Minist6rio Pfblico em
seguintes hip6teses;

exercicio das ahibuigdes de sua titularidade, nas
Art. 10. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de funE6es serd devida ao membro
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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 0u mais promotorias de justiea;

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 promotorias de jusuga;

V - Ao. Promotor de Justiga titular de promotoria de Justiga neo instalada que recebe
procedimentos administrativos a esta distribuidos, que venha a auxiliar ou resDonderpor uma ou mais promotorias de justiga;

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

Art. 20. A.ajuda de custo por exerc[cio cumulativo de fungoes serd iguatmente devida
aos membros do Minist6rio pfblico, em efetivo exerci,.io das atiibuig6es de suatitularidade, quando designados para desempenhar as seguintes fung6es:

I - Integrante de Nocleo;

U - Integrante de Grupo de Trabalho;

III - Integrante do Grupo de AtuageoEspecial de Combate ao Crime Organizado(GAEcO);

IV - Integrante da procuradoria
(PROCAP);

de Justiga dos Crimes Contra a Administrag5o prjblica

V - Integrante dos Centros de Apoio,

VI - Secret6rio Executivo;

O Minisftio Pnblico d inniruilro escencialAtuncao irrisdilionatdo Lnado. incumbindothe 6 detera da



ESTADO DO CEARTI
MINISTfRIO PI1BLICO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

VII - Coordenador de Central de Inqu6ritos;

VUI - Secretirio-ceral;

IX - SecretSrio dos 6rgeos Colegiados;

X - Coordenador de Unidade Regional;

XI - Assessor do procurador-Geral de Justiga;

XII - Assessor da Corregedoria-Geral;

XIII- Ouvidor Geral;

XIV- Assessor da Ouvidoria-ceral;

XVI - Membro da Junta Recursal do programa Estadual de protegao ao consumidor(JURDECON);

Membro das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Civeis e Criminais
XVII _
(JECc);

XVIII - Diretor da Escola Superior do Minist6rio ptblico (ESMP).

Art. 30. A ajuda de custo devida nas iip6teses previstas nos incisos I, IIJ e V do artigo10 serd paga no percentuat de 10%.(dez nJriffi j" 'rui.]j,J 'ni"n.u,, 
...o o

ij:l3l"r-9: Justiga auxitie ou responda.por uma promotoria Oe :usiiga, e, de lsolo(qurnze por cento) do subsidio mensal, caso o promotor J" :rrtiEu auxitie ouresponda por duas ou mais promotorias de justiga.

Art. 40. A ajuda de custo devida na hip6tese prevista no inciso VI do afttgo 10 ser6paga no percentual de tlo/o ftez. oor cento) do subsldio ,"niif, ."rJo'p..urador deJustiga auxitie ou responda oor uha procuraood;;jr;:9.;;;iozo 
lquinze porcento) do subsidio mensal, caso o procurador de Justiga auxilie ou responda por duasou mais procuradorias de justiga.

Art. 50. A ajuda de custo Orevista
percentual de I0o/o (dez por cento)

nos
do

incisos II e do artigo 10 serd paga no
caso o Promotor de Justiga
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auxilie. ou responda por duas promotorias de justiga, e, de L'o/o (quinze por cento) do
subsi{dio mensal, caso o promotor de Justiga auxilie ou responda por tres ou maispromotorias de justiga.

At.9o.O subsidio sobre o qual incjdireo - os percentuais previstos nos artigos
anteriores serd aquele correspondente i entr6ncia da promotoiia de Justiga em {uese der o auxilio ou respondCncia.

ParSgrafo Unico. Caso o promotor de Justiga auxilie ou responda por promotoria deJustiga pertencente e entrencia inferior ; da sua titularidade, o percentual de 10o/o(dez por cento) ou 15% (quinze por cento) incidird sobre seu respectivo subsidjo.

At. 70. A ajuda de custo devida nas hip6teses previstas no artigo 20 serd paga,
obedecendo aos seguintes percentuats:

I - 70ok (dez por cento) do subsidio mensal do membro designado, caso esteacumule .apenas uma daquelas fungoes com as atribui@es 
'inerentes 

A suatitularidade;

II - 15olo. (quinze por cento) do subsiCio mensal do membro designaoo, caso esteacumule duas ou mais fungoes previstas no artigo 20 com as ahibu;Edes inerentes asua titularidade;

Paregrafo .0nico. A ajuda de custo prevista no artigo 20 deste provimento
conesponderS a 15% (quinze por cento) do subsicio meniar do membro oesignado,aa.T 

"1" 
acumule tamb6m, simultaneamente, uma ou mais fung6es prevrsras noartigo 10 com as atribuig6es inerentes e sua titularidade.

Art. _8o. A ajuda de custo prevista no inciso VI do aftigo 10 serd paga no percentual
de 70o/o (dez por cento) do subsirCio mensal do proiurador oe "iu?iEa, 

caso esteauxilie ou- responda por uma procuradoria de Justjga, e, Oe fSoZoiquinze por cento) deseu subsidio mensal, caso o procurador oe :ustiia'auxitie ou r,JJpon-o-u por' ouu, o,mais Procu radorias de Justiga.

Art. 90' A ajuda de custo por exercicio cumurativo de fungoes somente sera concedidaaos membros que estiverem atuando sem prejuko €\adibuig6es de sua titutaridade.

O Vrni.reno p6btico d insrrtuicao pe-antrrq;*;cror a do EsIado, iDcunbindolhe a defesa da
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5 10. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de fung6es nao serd paga durante a
fruigeo do peri'cdo de f6rias. licengas ou outros afastamentos previstos na Lei
Complementar Estadual no 72/2008.

5 20. Nao serii devida a ajuda de custo de que trata este provimento oor exercicio das
atribuigoes inerentes d respectiva titularidade, bem como por atuageo em feitos e atos
processuais determinados e em plantdes judici6rios.

Art. 10. Quando o Promotor ou procurador de Justiga cumular fungoes por tempo
inferior a 30 (trinta) dias, a ajuda de custo de que trata este provimento serd devida
na exata proporgao dos dias de sua efetiva duragSo.

Art. 11. Quando no exercicio cumulativo de fung6es, o membro do Minist6rio p[blico
ficar6 respon#vel pela manifestagSo em todos os atos e feitos administrativos ejudiciais relativos as fung6es dos cargos cumulados.

Art. 12. Aos Promotores de Justiga que respondem ou venham a responder pelas
promotorias de justiga do Interior do Estado, continuam aplicaveis oi crit6rios de
substituigeo previstos pelo provimento no 77IZQOy ou por outro que o altere ou
revogue.

5 10. Aos promotores e procuradores de justiga que se en@ntrarem auxiliando ou
respon.lendo na data da publicag5o deste provimento, fica_lhes assegurada apermanencia nas respectivas promotorias ou procuradoiias de jushga por igual
Deriodo.

5. 20. Aos -promotores de justiga que respondem por comarcas sedes de Zonas
Eleitorais n5o se aplicam os crit6rios previstos no provimento no 77/2OOB, posto que
se encontram submetidos ds normas insertas nas resolugoes de nfmeros
30/2008/CNMP e 00I/2009/Cpl/CE ou por outras que as atterem ou revoguem.

5 3o..Aos promotores de justiga que respondem ou venham a responder pelas
promotorias 

9" ju{'!9 da Capital, continuam aplic6veis as regras previstas pelo
Provimento no 003/2003 ou por outro que o altere ou revogue.

Art. 13. O membro do Ministdrio p[blico em auxilio ou respondencia que Inrcrromper
o exercicio cumulativo de fungdes em virtude do gotq de f6rias, licenga ou outro

O Minisntio Pnblico 6 instiruigAo perDment€. essencial d Estado. incumbindo-lhe a defesa da



afastamento, podera retornar is fung6es antes cumuladas ao t6rmino de suas f6rias,
licenga ou afastamento, desde que persista a hipotese ensejadora de cumulageo.

Aft. 14. A soma da ajuda de custo por exercicio cumulativo de fung6es com o subsi'Cio
mensal nao OoderS o(ceder o teto constitucional.

Art. 15. Incidlr5 imposto de renda sobre o valor correspondente e ajuda de custo por
exerclcio cumulativo de fungdes.

Art. 16. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de fungoes neo serd paga a titulo
de ddcimo terceiro saldrio ou computada para efeito de cSlculo referente ao tergo
constitucional de f6rias.

ESTADO DO CEARA
MINISTfRIO PIIBLICO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

Art. 17. A ajuda de custo por exercicio cumulativo de fung6es n6o exclui o pagamenro
de verbas indenizat6rias.

Art. 18. Este Provimento
financeiros retroativos a
A/rrl20L2.

vrgor data

Fortaleza, 20 de novembro de 201

Alfredo RICARDO de
Procurador-Geral de J

entra em
data da

de sua publicag;o, com eEitos
Lei ComDlementar no 115, de
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