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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTiÇA 

Resolução n°. 463IPGJ/97, de 22 de Setembro de 1997 

Dispõe sobre a remuneração dos servidores do 
Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público; regulamenta as Vantagens Financeiras e 
estabelece os Percentuais das Gratificações e dá 
outras providências. 

o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE LVIATO GROSSO DO 
SUL, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7.°, I e V; 3.°, TI e parágrafo único, e 
42, todos da Lei Complementar n.o 72, de 18 de 
janeiro de 1994; e o artigo 58 da Lei n.o 1.519, de 08 de julho de 1.994 e o Decreto 8.057, de 12 de 
dezembro de 1994, resolve estabelecer o que se segue: 

Ca pítulo I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1 °. A remuneração dos servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares do 
Ministério Público é constituída pelos vencimentos fIxados para as respectivas 
referências e símbolos, conforme Anexos V, Vil e VllI da Lei n.o 1.519, de 08 de julho de 
1994 e de acordo com o Decreto n.o 8.057, de 12 de dezembro de 1994, acrescidos das 
vantagens financeiras identificad.1S como adicionais e gratificações, além de 
indenizações. 

Capítulo II 

Dos Adicionais 

Art. 2°. Os adicionais, vantagem pecuniária em retribuição de situações 
referentes a tempo de serviço e deseI1fpenho de funções especiais em condições 
comuns, na defInição do artigo 3.°, lnciso I, da Lei 1.519, de 08 de julho de 
1994,  

serão concedidos observados os seguintes critérios: 
- MJ\:. 
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1- ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO - será atribuído ao servidor de cargo de 
provimento efetivo, em percentuais que guardarão relação com as referências nas 
respectivas classes, sendo de vinte e cinco por cento para a 3.3 Classe; cinqüenta por 
cento para a 2.a Classe; setenta e cinco por cento para a 1.3 Classe e de cem por cento 
para a Classe Especial. 

II - ADICIONAL POR TEwfPO DE SERVIÇO - será devido por quinquênio 
de efetivo exercício, na fonna do artigo 111, da Lei n. ° 1.102, de 10 de outubro de 
1990. 

m - ADICIONAL DE FÉRIAS - será pago com observância dos parâmetros do 
artigo 27, inciso XX, da Constituição Estadual, na redação da Emenda 
Constitucional atualizadora, e proporcionalmente ao número de meses em 
exercício, à razão de um doze avos dos vencimentos, por mês completo ou ftação 
superior a quinze dias. 

Capítulo 11I 

Das Gratificações 

Art. 3°. As gratificações, com definição no inciso IX, do artigo 3.° e 
descrição no artigo 40, ambos da Lei 1.519, de 8 de julho de 1994, serão 
concedidas, em caráter temporário, com observância dos seguintes critérios: 

I - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE C~.RGO EM COMISSÃO será devida 
no percentual equivalente a vinte e cinco por cento do vencimento do cargo em 
comissão; 

 ll-  GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - será devida ao ocupante 
de cargo em comissão, nos percentuais fixados pelo Decreto n° 8.057, de 12.12.94. 

rTI - GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE - será 
concedida a servidor exercente de cargo ou de função em condições avaliadas em 
época oportuna por órgão especializado em medicina e segurança no trabalho e, 
em percentuais de vinte por cento; trinta por cento e quarenta por cento, observada 
objetivamente a intensidade do risco, na fonna 

avaliada e em con:ITonto com as Normas Regulamentadoras aprovadas 
pela '\,,\ ~ 
 ~ .~ 
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portaria n" 3.214, de 08 de j unho de 1978 e suas atualizações, segundo os graus 

mínimo, médio e máximo, verificados. IV - GRA TlFICAÇÃO DE PENOSIDADE - no percentual de quarenta 
por cento, será atribuída a servidor quando no exercício de cargo ou de função que 
lhe impõe excessivo grau de desgaste ou de cansaço fisico e mental e/ou visual, 
motivados pela intensidade do esforço, pela posição em que é realizado o trabalho, 
bem como em razão de escala de trabalho contínuo e em horário noturno, na forma 
de avaliação pelos seus superiores hierárquicos. 

v - GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO NOTURNO - será concedida a 
servidor ao qual forem atribuídos serviços em caráter esporádico ou eventual, em 
horário compreendido entre às vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia 
seguinte, à razão de vinte e cinco por cento de acréscimo sobre o valor das horas 
trabalhadas. 

 VI - GRA TIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SER VIÇO
EXTRAORDINÁRIO - até o limite de duas horas por dia, será atribuída à razão 
de cinqüenta por cento da hora normal de trabalho, ao servidor convocado para 
trabalho excedente às horas correspondentes ao expedi~nte diário, por motivo de 
força maior ou de situação excepcional, na forma atestada pela respectiva chefia. 

Vil - GRA TIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EtvI 
UNIDADE DE DIFÍCIL PROVIMENTO, EM FUNÇÃO DO HORÁRIO DE 

SERVIÇO E DA LOCALIZAÇÃO INÓSPITA, DE DIFÍCIL ACESSO, 
POR 

DIFICULDADE DE TRANSPORTE, será atribuída ao servidor em 
percentual de 

quarenta por cento. 
VilI- GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO TÉCNICO OU CIENTÍFICO  
será concedida ao servidor em percentual de cinqüenta por cento a cem por cento, 

calculado sobre o vencimento-base do cargo de carreira, do cargo em comissão ou da 
função gratificada, pela prestação de serviços de natureza essencialmente 

técnica ou cientítica como incentivo à realização de trabalhos técnicos ou pela 
participação em programas de capacitação técnica. 

IX - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - atribuída ao servidor 
como incentivo ao aumento da produção, será concedida na forma de cotas, 

cada 
uma correspondente a um por cento do vencimento-base do respectivo servidor, 

até o limite de duzentas cotas, calculada sobre o vencimento-base do cargo de 
carreira, do cargo em comissão ou função gratificada, tendo por base criteriosa 

~ 
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avaliação do desempenho pessoal e em relação à atividades que possam ser mensuradas. 

x - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO INTEGRAL - fixada em 
percentuais de cinqüenta por cento a cem por cento, do vencimento-base, calculado sobre 
o vencimento-base do cargo de carreira, do cargo em comissão ou função gratificada, será 
concedida ao servidor que em razão da exigência de permanecer disponível para atender à 
convocações para trabalhos fora do expediente normal, ficar impedido de exercer outra 
ocupação. 

XI - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS - destinada a 
remunerar a prestação de serviços não incluídos dentre as tarefas e atribuições 
normais e inerentes ao respectivo cargo ou função, relativamente às atividades de 
participação como instrutor de cursos de treinamento, por integrar comissão ou 
grupo de trabalho e outras atividades definidas por a~o do Procurador-Geral de 
Justiça, será concedida em percentuais de cinqüenta por cento a cem por cento do 
vencimento-base, observadas em cada caso, a natureza da atividade 
especificamente atribuída e a exigência da dedicação, do esforço pessoal e da 
capacitação técnica exigida. 

XII - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - será atribuída ao servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo, nos valore~ fixados pelo Decreto n° 8.057, de 12. 
12. 94. 

§ 10 Cessará, automaticamente, o direito à gratificação de que trata o inciso 
III deste artigo, quando o servidor não mais estiver submetido às condições que 
possam prejudicar sua saúde ou integridade física. 

§ 2° O servidor, em qualquer das situações previstas no inciso lli deste
artigo, será submetido a inspeção médica a cada seis meses para verificar suas 
condições de saúde. 

§ 3° O servidor deixará de perceber a gratificação de que trata o inciso VII 
deste artigo, quando removido para unidade que não possa ser classificada como 
de difícil provimento ou que não possa ser incluída entre aquelas cujas exigências 
são da essência para a sua concessão. 

§ 40 A vantagem de que trata o .inciso VIII deste artigo somente poderá ser 
concedida aos servidores com terceiro grau de escolaridade ou superior ou àquele 

com curso técnico especializado. . 
\'\" 
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§ 5° A avaliação do servidor, para efeito de concessão da gratificação de 
produtividade de que trata o inciso IX deste artigo, competirá ao seus superiores imediato 
e mediato e o desempenho pessoal será apurado em boletim trimestral, tendo por base os 
fatores relacionados ao exercício da função e às caracteristicas pessoais definidas como 
capacidade de iniciativa e criatividade, capacidade de comando, quantidade e qualidade 
do serviço, interesse e dedicação, cooperação, pontualidade e disciplina. 

§ 6° Aos servidores em estágio probatório, a gratificação de produrividade 
a que alude o inciso IX deste artigo, somente poderá ser atribuída após a apuração 
do resultado do Boletim de Avaliação de Desempenho, referente ao primeiro 
quadrimestre do estágio e considerados os pontos positivos obtidos nos diversos 
fatores de avaliação. 

§ 7° A concessão da gratificação por dedicação integral, prevista no inciso 
X deste artigo, exigirá do servidor a renúncia ao exercício de quaisquer outros 
cargos públicos, na esfera federal, estadual ou municipal, seja na administração 
direta ou indireta ou funções remuneradas na iniciativa privada, como pessoa fisica 
ou outro vínculo laboral. 

§ 8° Não se compreende na incompatibilidade prevista no parágrafo 
anterior, a percepção de remuneração pela autoria ou tradução de livros, artigos, 
realização de palestra ou conferência, elaboração de laudo ou de parecer e ainda, o 
exercício de cargo em comissão, função gratificada e participação em órgão de 
deliberação coletiva relacionados com atividades exclusivas da área do l\tlinistério 
Público. 

§ 9° Ao servidor incluído no regime de dedicação integral é assegurado o 
direito de desistência a qualquer tempo, persistindo, em todo o caso, o regime até o 
deferimento do pedido pela autoridade administrativa c0mpetente. 

§ 10 Incidirá em falta funcional grave o servidor optante pela dedicação 
integral que vier a descumprir as exigências decorrentes de sua opção. 

Art. 4°. O servidor ficará excluído do direito à percepção de quaisquer das 
gratificações de que trata a presente Resolução, quando: 

 a) sua continuação não mais interessar ao Ministério Público; 

b) estiver cumprindo pena disciplinar de suspensão; 

c) afastar-se, por qualquer motivo, do exercício do seu cargo ou função, 
 por período superior a cento e oitenta dias, a exceção de ato autorizmivo 'IV' 

 i '. 
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da Chefia do Ministério Público, para tTeqüência de curso oficialmente 
instituído, de interesse da Instituição; 

d) pedir expressamente a sua exclusão do regime; 

e) deixar de cumprir as obrigações inerentes ao cargo ou infringir os 
 dispositivos que regem a concessão. 

Art. 5°. Em todo caso de concessão de gratificação e de adicional de 
representação, será observada a proibição de cumulaçãu de que trata o artigo 41, 
da Lei 1.519, de 18 de julho de 1994. 

Art. 6°. A concessão de qualquer vantagem de que trata a presente 
Resolução será sempre pessoal, nos termos da Lei e por Ato do Procurador-Geral 
de Justiça. 

Capítulo IV 

Das Indenizações 

Art. 7°. As indenizações devidas ao funcionário, na forma do artigo 84 e 
seguintes, da Le i n. o 1.102, de 10 de outubro de 1990 e aplicáveis ao Quadro 
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, por força da disposição contida no 
artigo 56, da Lei 1.519, de 8 de julho de 1994, consistem, entre outras ali 
mencionadas e especificadas, em: 

I - AJUDA DE CUSTO - concedida até o limite da remuneração, 
destinada a compensar as despesas do funcionário, que no interes~e do serviço 
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter 
permanente. 

fi - DIÁRIA - O servidor que no interesse da administração se afastar da 
sede onde estiver lotado, perceberá diária para compensar as despesas com 
alimentação, pousada e locomoção urbana na cidade para onde se deslocar, em 
valores previstos na Tabela de Diárias, de que trata o Decreto n.o 7.270, de 30 de 
junhc de 1993 vinculada ao Anexo do Decreto n.O 8.195, de 20 de março de 
1995, que regulamenta, no que pertine, a Lei n.O 1.102, de 10 de outubro de 1990. 

fiI - TRANSPORTE - indenização concedida ao funcionário que a serviço 
se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para pagamento de passagem 
quando não se utilizar de transporte oficial. Excepcionalmente, poderá ser 
concedida indenização de transporte ao funcionário que por força das 

atribuições do cargo, realizar despesas com a utilização de meio próprio de íl 
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locomoção para a execução de serviços externos, mediante prévia e expressa autorização 
da Chefia do Ministério Público. 

Capítulo V 

Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 8°. As disposições desta Resolução aplicam-se aos Servidores do 
Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, e, no que couber, aos 
ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas. 

Art. 9°. Aos servidores que integravam o Quadro Especial ou o Quadro 
Suplementar, referidos no parágrafo único e no artigo 302, da Lei n° 1.102, de 10 
de outubro de 1990, e empossados em virtude de aprovação em Concurso de 
ingresso no Quadro de Serviços Auxiliares do Ministério Público, aplicam-se as 
disposições do Decreto n° 7.799, de 24 de maio de 1994. 

Art 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas, expressamente, a Resolução n.o 557/PGJ/94, de 3 de novembro de 
1994 e a Resolução n. ° 671, de 15 de dezembro de 1994. 

 ~dt~ L ~~1Il0 .. 
F~del Tajher Innes Procurador-

Geral de Justiça 
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