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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 644/2010-PGJ, DE 31 DE MAIO DE 2010 

(PROTOCOLADO Nº 77.447/2000) 
 

*Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 

11/11/2019 
 

 
Altera os arts. 1º e 6º do Ato Normativo nº 
015/2001-PGJ1, de 14 de fevereiro de 2001, que 
disciplinou a concessão de auxílio-transporte 
e auxílio-alimentação aos servidores do 
Quadro do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, para estender o benefício aos 
servidores titulares de cargo efetivo que 
estejam cedidos à Instituição. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, especialmente das que 

lhe são conferidas pelo art. 19, inc. X, alínea “a”, e inc. XII, alíneas “a” e “o”, da Lei 

Complementar estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 

       

CONSIDERANDO que o Ato nº 015/2001-PGJ, de 14 de fevereiro de 2001, disciplinou a 

concessão de auxílio-transporte e auxílio-alimentação aos servidores do Quadro do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, sem incluir os servidores titulares de cargo efetivo cedidos 

à Instituição, 

       

RESOLVE: 

       

Artigo 1º. O art. 1º do Ato Normativo nº 015/2001-PGJ2, de 14 de fevereiro de 2001, passa a 

ter a seguinte redação: 

      

 “Art. 1º. Será concedido auxílio-transporte aos servidores do Quadro do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, bem como aos servidores titulares de cargo efetivo cedidos 

à Instituição, independentemente da retribuição mensal percebida, correspondente a 2 (duas) 

passagens de ônibus, com base no valor da tarifa vigente na Comarca da Capital.” 

       

                                                 
1 O Ato nº 015/2001, em sua publicação no DOE de 16/02/2001 p.63, não foi publicado nem posteriormente 

retificado como Ato Normativo. 
2 O Ato nº 015/2001, em sua publicação no DOE de 16/02/2001 p.63, não foi publicado nem posteriormente 

retificado como Ato Normativo. 
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Artigo 2º. O art. 6º do Ato Normativo nº 015/2001-PGJ3, de 14 de fevereiro de 2001, passa a 

ter a seguinte redação:    

       

 “Art. 6º. Será concedido auxílio-alimentação aos servidores do Quadro do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, bem como aos servidores titulares de cargo efetivo cedidos 

à Instituição, em valor fixado pela Procuradoria-Geral de Justiça, independentemente da 

retribuição mensal percebida.” 

       

Artigo 3º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

         

São Paulo, 31 de maio de 2010 

       
FERNANDO GRELLA VIEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 
Publicado em: DOE, Poder Executivo, Seção I, terça-feira, 1 de Junho de 2010, p.63 
 

 

 

 

 

                                                 
3 O Ato nº 015/2001, em sua publicação no DOE de 16/02/2001 p.63, não foi publicado nem posteriormente 

retificado como Ato Normativo. 

 


