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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ASSUNTOS JURÍDICOS 
ATO NORMATIVO Nº 602/2009-PGJ, DE 17 DE AGOSTO DE 2009.   

(PROTOCOLADO Nº 6.821/09) 
 

Revogado pelo Resolução nº 763/2013 – PGJ, 
de 06/03/2013. 

Altera a redação de dispositivos do Resolução 
nº 567-PGJ, de 20 de janeiro de 2009, que 
regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, a concessão do 
Auxílio-Creche e dá outras providências. 

 

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

especial das que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso XII, alínea “c”, da Lei Complementar 

nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

 

RESOLVE editar o seguinte Ato:  

 

Art. 1º - O artigo 1º, “caput”, do Resolução nº 567-PGJ, de 20 de janeiro de 2009, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 1º - O Auxílio-Creche é destinado ao custeio de despesas escolares com filhos ou 

dependentes legais matriculados na pré-escola em escolas particulares, a ele fazendo jus 

todos os servidores em exercício do Ministério Público do Estado de São Paulo que recebam 

remuneração mensal correspondente ao Padrão “12-C” do cargo de Oficial de Promotoria, 

acrescida de dois adicionais por tempo de serviço e dos valores pagos a título de Gratificação 

de Informática, criada pela Lei Estadual nº 7.578 de 3/12/1991 e disciplinada no Resolução nº 

34/94 de 30/09/1994, e Gratificação “pro labore” referente às funções de Oficial de Diligência 

de Promotoria de que trata o artigo 7º de Lei nº 7.000 de 27/12/1990.” 

  

Art. 2º - O § 2º do artigo 1º, do Resolução nº 567-PGJ, de 20 de janeiro de 2009, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

 

“§ 2º - Ficam excluídos do Auxílio-Creche os servidores que percebam remuneração superior 

à correspondente ao Padrão “12-C” do cargo de Oficial de Promotoria, acrescida de dois 

adicionais por tempo de serviço e dos valores pagos a título de Gratificação de Informática e 

Gratificação “pro labore” referente às funções de Oficial de Diligência de Promotoria, como 

também os servidores que, no mesmo ano, estejam afastados de suas funções por licença-

médica por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.” 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/763.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/567compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/567compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/567compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1991/compilacao-lei-7578-03.12.1991.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/034compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/034compilado.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1990/compilacao-lei-7000-27.12.1990.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/567compilado.pdf
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Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 

de agosto de 2009, revogadas as disposições em contrário. 

                   

  

São Paulo, 17 de agosto de 2009 

 

 
 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.119, n.153, p.46, de 18 de Agosto de 2009. 

Retificação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.119, n.154, p.51-52, de 19 de Agosto de 2009. 

 

 

 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2009%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fagosto%2f18%2fpag_0046_4VTRSFL19306Ie2OSL0LDOPDEIP.pdf&pagina=46&data=18/08/2009&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100046
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2009%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fagosto%2f19%2fpag_0051_1G1OPH2TNV2BPe53LVSVDVGHRL1.pdf&pagina=51&data=19/08/2009&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100051

