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ATO NORMATIVO Nº 069/2020 

 

 

Altera o Provimento nº 078/2013, que dispõe 

sobre a ajuda de custo por exercício 

cumulativo de funções. 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, na forma do art. 127, § 2º da Constituição Federal c/c o art. 10, inciso V, da 

Lei Federal nº 8.625, de 12 de dezembro de 1993 e as disposições contidas no art. 26, inciso V 

da Lei Complementar Estadual nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do 

Ministério Público do Estado do Ceará); 

CONSIDERANDO a necessidade de implementar o Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional junto à Escola Superior do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de alterar as regras alusivas ao pagamento da 

ajuda de custo por exercício cumulativo de funções, a fim de contemplar a substituição entre 

dois membros que atuam perante a mesma unidade judiciária; 

CONSIDERANDO a faculdade de a Administração Pública rever seus próprios 

atos; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Provimento nº 78/2013 passa a viger com as seguintes alterações: 

 

 “Art. 1º [...] 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso I deste artigo, será devida a 

ajuda de custo por exercício cumulativo de funções ainda que a 

substituição ocorra entre dois membros que atuam perante a mesma 

unidade judiciária. 

 

Art. 2º [...] 
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XXV – Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento. 

(NR)” 

 

 

Art. 2º O Provimento nº 111/2014 passa a viger com a seguinte alteração: 

 

“Art. 2º [...] 

XIV – Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento. (NR)”  

 

Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 7 de 

janeiro de 2019. 

 

 

MANUEL PINHEIRO FREITAS 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicado no Diário Oficial do Ministério Público em 9 de janeiro de 2020. 

 


