
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIEA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO NO 066/2012

Regulamenta a concessao de Gratificaqao pela
Execugao de Trabalho Relevante, T6cnico ou
Cientifico a servidor pfblico com lotagao em
Gabinete de Procurador de Justiga que sera
membro do Conselho Suoerior do Minist6rio
Priblico do Estado do Ceara e da oufas
providAncias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARA,

no uso das atribuiQ6es legais lhe conferidas pelo art.l27, S 20, da Constituiqao

Federal c/c o art.10, inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de'1993 e

disposig6es contidas no art. 26, inciso Xlll, da Lei Complementar Estadual no 72, de
'12 de dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do Ministerio P0blico do Estado

do Ceara,

CONSIDERANDO que a Constituiqao Federal em seu artigo 127, S 20,

assegurou ao Ministerio Piblico autonomia funcional e administrativa, permitindolhe

praticar atos pr6prios de gestao, incluindo a expediQao de provimento para

disciplinar as atividades administrativas do 6rgao;

CONSIDERANDO a previsao da concessao de gratificaQ6es

estabelecida no artigo 34, ll da Lei Estadual no 14.043, de 21 de dezembro de 2007,
que disp6e sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do

N4inist6rio P0blico do Estado do Cearei

O Minist€rio Piibli@ 6 inslituiqao pclman€nte. essencial A
juridia, do regide denocdtico e dos i

jurisdiciondl doEnado, incunbindolhe a deiesa daordem
sociais e individuais indispooiveis (CF, art. 127)
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CONSIDERANDO o teor da Resoluqao no 01/2008 do Colegio de

Procuradores de Justiqa do Estado do Ceara, que estabelece crit6rios d concessdo

de gratificagao de execuqao de trabalho relevante, t6cnico ou cientifico, em especial

ds alineas "b" dos arts. 3o e 5o;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual no 14.2A9l2OOg instituiu, no

ambito deste Ministerio Publico, a Gratificagao de Representagao de Gabinete,

concedida em razao de exercicio em gabinete ou em 6r9eo de assessoramento

t6cnico;

CONSIDERANDO o disposto no art. 50 do Provimento no 013/2009,
que regulamenta a Gratificagao de Representagao de Gabinete, instituida pela Lei no

14.28912009, no ambito do Minist6rio Ptiblico do Estado do Cear6:

CONSIDERANDO a possibilidade de servidor piblico do Quadro de
Pessoal do Minist6rio P0blico do Estado do Ceare, ocupante ou nao de cargo
comissionado, bem como de servidor cedido de outros 6rgaos p0blicos, lotado em
Gabinete, ser designado para auxiliar Procurador de Justiqa que atue como membro

do Conselho Superior do Nlinist6rio PUblico, nos feitos de competencia deste 6rgao;

CONSIDERANDO o poder de autotutela conferido a Administraqao
Piblica, para rever os seus pr6prios atos, de acordo com os padroes de
razoabilidadel

CONSIDERANDO, enfim,
Geral de Justiqa nos autos do processo

o conte[do do despacho do Procurador-

n. 2.30912012-6.

RESOLVE:
O Minislerio Piibli@ 6 instituisao pernanenle,

juridica. do regime demoqttio e
isdicional do Eslado. incumbindo lhe a delisa da ordeh
se individuais indisponiveis (CF, an. 127)
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Art. '1o. Excetuando-se os terceirizados, a gratificagao pela execugao
de trabalho relevante, t6cnico ou cientilico podera ser concedida a servnores
p0blicos do Quadro de Pessoaldo Minist6rio pubtico do Estado do Ceara, ocupantes
ou nao de cargos comissionados, bem como a servidores cedidos de outros 6rgaos
publicos, desde que lotados em Gabinetes de procuradores de Justiga que selam
membros do Conselho Superior do Minist6rio p(blico do Estado do Cear6, e
designados para auxilia-los nos feitos de competCncia daquele 6rgdo, sem preluizo
do recebimento da gratifica€o de representagao de gabinete, se for o Caso.

Pardgrafo primeiro. A concessao da gratificagao peta execuQao de
trabalho relevante, t6cnico ou cientifico atendera ao disposto nos incisos I e ll do art.
4" da ResoluQao no. 01/2008 do Co169io de procuradores de JustiQa.

Paregrafo segundo. para tins de concessao da gratificaQao prevista
no caput deste artigo, considerar-se-e de natureza t6cnica o trabalho desemoenhado
junto aos Conselheiros, na forma do art.30, alinea.,b,'da Resolugao no. O1/2OOS do
Col69io de Procuradores de JustiQa.

Art. 20. A gratificagao a que alude o artigo jo somente ser6 devida
enquanto durar o mandato do Procurador de Justiga junto ao Conselho Superior do
lMinist6rio P0blico, devendo cessar imediatamente caso o Conselheiro, por quatquer
Ezao elou motivo, deixe de exercer detinitivamente esta funcao.

Pardgrafo inico. Os servidores lotados no Gabinete do Conselhetro
que substituir Conselheiro Titular na hip6tese de afastamento deste, porsuplente

mais de

enquanlo durar a substituiqao.
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30 (trinta) dias, terao igualmente direito a gratificagao a que atude o art. 10,
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Art.3.. As despesas decorrentes da aplicagao deste provimento
correrao a conta das dotag6es orgament6rias consignadas e procuradoria Geral de
JustiQa.

Art. 40. Este provimento entra em vigor na data de sua publicaqao,
revogando-se as disposig6es em contrerio.

Registre-se. Publique-se. Cumora-se.

Gabinete do Procurador-Geral de Justica, em Fortal 10 de abril de 2012.

Alfredo RICARDO Caval Hola MACHADO
Procurador Geral dglJustiga do E do do Ceara

Republicado por Incorregao
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