
ESTADO DO CEARA
MIN|sTERIO PIJBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUCIbNAIS

PROVIMENTO NO 134/2012

Regulamenta, no ambito do Minist6rio poblico
do Egtado do Cear6, a concessao de auxilio-
alimentagao ao8 seruidores, revoga o
Provimento no 3t2007 e dA outras orovidancias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTTCA DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribuiq6es legais lhe conferidas pelo art.127, S 20, da Constituiqao Federal c/c o art.iO,
inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e disposig6es contidas no an.
26, Xlll da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de j993 c/c o aft. 278 da lei
Compfementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2O0g - Lei Organica e Estatuto do
lvlinist6rio P blico do Estado do Ceare,

CONSIDERANDO que ao Minist6rio piblico 6 reconhecida a autonomia
administrativa (art. 127, S 20, da CFl88 c/c as disposiq6es do art. 30, da Lei 8.625/93),
podendo o ProcuradoFceral de Justiga praticar atos pr6prios de gestao;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a concesseo do auxilio_
alimentaQao para os servidores do Minjst6rio ptiblico do Estado do Ceard, em consonancia
com o que dispoe o anigo 36 da Loi Estadual no. 14.O4gl2OO7, alterada postoriormente pela
Lei Estaduat no. 15.166/20121

CONSIDERANDO a existancia de dobQeo orgamentaria especifica para
respaldar a assungao dos dispandios linanceiros advindos da concessao de beneficios aos
servrdores;

CONSIDERANDO

\iteor dos procedimentos administrativos no
1 7685/201 2-2 e 21 3601 201 2-6
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PROCURADORIA 9ERAL DE JUSTIEA
ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUGIONAIS

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

Art. 10. O auxilio-alimentaQao instituido pelo art. 36, da Lei Estadual no.

14.04312007, que disp6e sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores

do Minist6rio Publico do Estado do Ceare, sere pago aos servidores eletivos do quadro

permanente de servidores do Minist6rio Ptblico do Estado do Ceara, aos ocupantes de

fung6es comissionadas e equeles que se encontram ir disposiqeo da Procuradoria Geral de

JustiQa, independentemente da iornada de trabalho.

Par6grafo 6nico. O auxilio-alimentaQao se destina a subsidiar as despesas

com a alimentaQao do servidor e sera pago, em pecrinia, na folha de pagamento do m6s

anterior ao de sua comDetCncia.

Art.20. O valor do auxilio-alimentaQao sere tixado atrav6s de Portaria do

Procurador-Geral de JustiQa, assegurada a reviseo geral anual sempre na mesma data.

Art. 30. O auxilio-alimentaq6o ser6 pago exclusivamente aos servidores

em efetivo exercicio, sendo considerado, para tanto, os alastamentos previstos no art. 68,

da Lei no.9.826, de 14 de maio de 1974, bem como a participaqao do servidor em programa

de heinamento regularmente estabelecido, conferoncias, congressos ou outros eventos

similares devidamente autorizados pelo Procurador-Geral de JustiQa, sem deslocamento da

sede.

S 10. Na hip6tese de alastamento em relagao ao qual a lei estabeleQa

a perda dos vencimentos do cargo sera descontado o auxilio-alimentaQao em relaQao ao

periodo de afastamento, sendo considsrado, para tanto, a propo

dois) dias quando o alastamento for in{erior a 01 (um) mCs.
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S 20. O servidor a disposigao, pa.a fazer jus ao benericio do auxilio_

alimentagao, devere apresentar a Secretaria de Recursos Humanos (SRH), no prazo de 15
(quinze) dias a partir da publicagao do extrato do conv6nio, declaraqao de nao receDtmento
desse beneticio ou similar, emitida pelo 6rgao de origem.

Art. 40. O auxilio-alimentagao de que trata este provimento ndo rem natureza
salarial, nem se incorpora a remuneraeeo para quaisquer efeitos, nao constirur rendimento
tributevel ou base de incidencia de contribujgao previdenciaria, sendo vedada a sua
concessao cumulativamente com beneficio de natureza semelhante.

Art. So. Fica revogado o provimento pGJ no 35, de 24 de julho de 2007, bem
como as demais disposiqdes em contrdrio.

Art. 60. Este provimento entra em vigor na data de sua publjcaaao,
ressalvados os efeitos financeiros a partir de 10 de junho de 2Ol 1.

Art. 70. Os casos omissos serao resolvidos pelo procurador_Gerat de Justica
do Estado do Cear6.

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

Gabinete do Procurador-Geral do Justiga, em Fortaleza,

Alfredo RICARDO Caval de Holanda M
Procurador G6ral uatiga do Estado do

osto de 2012.
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