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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
ATO NORMATIVO Nº. 482-PGJ, DE 25 DE SETEMBRO DE 2006  

(PT. Nº. 29.862/94) 
 

Revogado (revogação não expressa) - VIDE Ato 
Normativo nº 793/2013-PGJ, 01/112018/ 

Altera o Ato Normativo nº. 74-PGJ, de 11 de 
dezembro de 1995 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, resolve: 

 

Art. 1º. Os artigos 1º e 2º do Ato Normativo nº. 74-PGJ, de 11 de dezembro de 1995, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

I – “Art. 1º. Mediante solicitação expressa do membro do Ministério Público interessado, os 

serviços de natureza especial definidos nos incisos I a V e VII a X do artigo 2° do Ato Normativo 

nº. 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994, desde que observado o limite de 60 (sessenta) dias 

por ano, poderão ser anotados para compensação na mesma proporção fixada para a diária, 

sem prejuízo do atendimento dos requisitos e exigências estabelecidos naquele ato 

normativo. (NR) 

 

Parágrafo único. Os serviços de natureza especial que excederem o limite de 60 (sessenta) 

dias por ano não poderão ser anotados para compensação, sendo remunerados por meio da 

gratificação prevista no artigo 195 da Lei Complementar Estadual nº. 734, de 26 de novembro 

de 1993. (NR)” 

 

II – “Art. 2º. O membro do Ministério Público poderá usufruir, no máximo: (NR) 

 

I – no mesmo mês, 10 (dez) dias de compensação; (AC) 

 

II – no mesmo ano, 30 (trinta) dias de compensação. (AC) 

 

Parágrafo único. ..........................................................................” 

 

Art. 2º. Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 25 de setembro de 2006. 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/793.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/793.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/074.pdf
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RODRIGO CÉSAR REBELLO PINHO 

Procurador-Geral de Justiça 

 
 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 26 de setembro de 2006 

  

  

 

 


