
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 

 
Resolução nº  013/2001-PGJ, de 28 de dezembro de 2001. 
 

Altera dispositivos da Resolução nº 463/PGJ/97, de 22 de 
setembro de 1997, que dispõe sobre a remuneração dos 
servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências. 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL , no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei 
Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O inciso II do artigo 2º, caput do artigo 3º, e inciso II do artigo 7º, todos 

da Resolução nº 463/PGJ/97, de 22 de setembro de 1997, publicada no Diário da Justiça nº 
4.623, de 1º.10.97, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2º .................................................................................................... 
 
I - ............................................................................................................ 
 
II - Adicional por Tempo de Serviço será devido por qüinqüênio de 

efetivo exercício, na forma do artigo 111 da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 
1990, alterado pela Lei nº 2.157, de 26 de outubro de 2000, e artigo 39 da Lei nº 
1.519, de 8 de julho de 1994. 

 
Art. 3º As gratificações discriminadas no artigo 40 da Lei nº 1.519, de 

8 de julho de 1994, serão concedidas com observância aos seguintes critérios: 
 
Art. 7º ..................................................................................................... 
 
II – Ao servidor que se deslocar a serviço, em representação ou para 

participar de treinamentos ou eventos técnicos, da localidade onde tem 
exercício, conceder-se-á diária, a título de compensação de despesas com 
alimentação e hospedagem. 

 
Parágrafo único. A concessão e o pagamento de diárias serão 

estabelecidos conforme regulamento próprio expedido pelo Procurador-Geral de 
Justiça.” 

 
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
SÉRGIO LUIZ MORELLI 
Procurador-Geral de Justiça 


