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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 806/2014-PGJ, DE 31 DE JANEIRO DE 2014. 

(PROTOCOLADO N. 186.881/12) 
 
*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 
REVOGADO pela Resolução nº 1.381/2021-PGJ, 
de 10/11/2021. 

Altera a redação do caput do art. 3º, do § 2º do 
art. 4º, do art. 5º e parágrafo único, do art. 9º, e 
do art. 19, e §§ 3º e 4º, da Resolução nº 567/2009-
PGJ, de 20 de janeiro de 2009, que regulamenta 
a concessão, no âmbito do Ministério Público, 
do Auxílio-Creche e dá outras providências. 

 

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

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento tópico da Resolução nº 567/2009-PGJ, 

de 20 de janeiro de 2009, que regulamenta a concessão, no âmbito do Ministério Público, do 

Auxílio-Creche, às técnicas de redação normativa, RESOLVE EDITAR A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO:  

Art. 1º - O caput do art. 3º, o § 2º do art. 4º, o art. 5º e parágrafo único, o art. 9º, e o art. 19, e 

§§ 3º e 4º, da Resolução nº 567/2009-PGJ, de 20 de janeiro de 2009, passam a vigorar com 

a seguinte redação: 

“Art. 3º - O Ministério Público pagará a importância fixada em ato do Procurador-Geral de 

Justiça a título de auxílio-creche por filho até o limite de dois por servidor. 

(...) 

  

Art. 4º - (...) 

§ 2º - Poderá ser agregado ao valor da mensalidade o valor pago com transporte escolar, 

desde que não ultrapasse o valor fixado a título de auxílio-creche, devendo pactuar com o 

responsável do transporte, na mesma forma do parágrafo anterior, anexando cópia 

reprográfica da carteira ou inscrição relativa ao veículo-renovação anual (CRMTE – 

Certificado de Registro Municipal de Transporte Escolar) e carteira pessoal (CCM – 

Certificado de Condutor Municipal) e CNH (Carteira Nacional de Habilitação – categoria acima 

de ‘D’). 

  

Art. 5º - O Ministério Público se responsabilizará pelo reembolso do valor efetivamente pago 

pelo servidor à escola/transporte contratada(o) até o limite estabelecido no § 2º do artigo 4º 

desta Reolução. 
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Parágrafo Único – Os valores que ultrapassarem o limite estipulado por filho de servidor, 

serão de responsabilidade do servidor. 

(...) 

  

Art. 9º - O pagamento será realizado mensalmente, diretamente na folha de pagamento, 

conforme o valor pactuado entre o servidor beneficiário e a escola/ transporte CONTRATADO, 

até o limite equivalente ao valor fixado de auxílio-creche. 

(...)  

Art. 19 – O benefício para a criança portadora de deficiências físicas, mentais e/ou 

necessidades especiais, será destinado ao pagamento de mensalidade escolar ou de curso 

especializado, e o Ministério Público se responsabilizará pelo reembolso do valor efetivamente 

pago pela servidora à escola/transporte escolar CONTRATADA(O) até o limite equivalente ao 

valor fixado de auxílio-creche. 

(...) 

§ 3º - Poderá ser agregado ao valor da mensalidade, o valor pago com transporte escolar, 

desde que não ultrapasse o limite referido no caput por filho de servidor, devendo pactuar com 

o responsável do transporte, na mesma forma do parágrafo acima. 

§ 4º - Os valores que ultrapassarem o limite por filho de servidor, serão de responsabilidade 

do servidor”. 

  

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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