
INSTRUÇÃO NORMATIVA PGE N° 003 DE 05 DE ABRIL DE 2022 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE 

AJUDA FINANCEIRA PARA 

CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS DE 

INFORMÁTICA, INFRA-ESTRUTURA E 

MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO PARA APOIO E 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

E ATRIBUIÇÕES ATINENTES AO CARGO 

DE PROCURADOR DO ESTADO.              

                                                                       

A PROCURADORA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe foram 

expressamente conferidas no Art. 65, do Decreto Estadual 4.804, de 24 de Fevereiro de 2010, 

CONSIDERANDO, que em seu art.25-C, a Lei Complementar nº 7, de 18 de julho de 1991, prevê 

que os recursos do FUNPGE serão aplicados em capacitação, tecnologia da informação, 

infraestrutura e equipamentos de apoio e comunicação da Procuradoria Geral do Estado; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar concretude aos objetivos do o Fundo de Modernização 

da Procuradoria-Geral do Estado – FUNPGE, insculpidos no Art. 25-A, da Lei Complementar 

nº7, de 18 de julho de 1991; 

RESOLVE: 

Instituir no âmbito da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, com base no art.25-C, da Lei 

Complementar n º7, de 18 de julho de 1991, programa de ressarcimento dos custos atinentes 

ao exercício de trabalho desenvolvido pelos Procuradores de Estado ativos, prestada mediante 

o pagamento, em pecúnia, da verba de caráter indenizatório, do valor despendido pelo 

servidor para capacitação e com aquisição de equipamentos, programas de informática, 

infraestrutura e materiais de tecnologia da informação para apoio e desenvolvimento das 

atividades e atribuições atinentes ao cargo de Procurador do Estado. 

Art. 1° Para fins de cumprir os objetivos institucionais do FUNPGE, dispostos no art. 25-C, a Lei 

Complementar nº7, de 18 de julho de 1991, e havendo saldo suficiente para tanto, será 

destinado, semestralmente, a título de verba de aprimoramento e aperfeiçoamento 

profissional, o valor de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Procurador do Estado em 

efetivo exercício de suas atribuições, cuja destinação será obrigatoriamente para: 

I – aquisição de livros, inclusive eletrônicos, periódicos e softwares relacionados às áreas 

jurídicas, língua portuguesa, administração, contabilidade, economia, ciências sociais e 

filosofia, aí incluída as despesas com frete. 

II – pagamento de despesas para participação em cursos, seminários, simpósios, congressos e 

outros eventos congêneres relacionados à área jurídica, incluindo as despesas com transporte, 



estadia e alimentação, desde que para a mesma finalidade não tenha havido quaisquer ônus 

financeiro para o Estado de Alagoas, devendo o beneficiário, quando da prestação de contas, 

apresentar, além da documentação comprovando a realização de despesas, a declaração ou 

certificado de participação no evento, e, quando se tratar de evento realizado fora da sua sede 

de lotação, o respectivo relatório de viagem, cujo modelo será aprovado pelo Conselho. 

III – aquisição de equipamentos de informática, aí incluídos computadores, notebooks, 

netbooks, ultrabooks, tablets, bem como equipamentos periféricos, hardwares e softwares, e 

suprimentos voltados ao aprimoramento das atividades do Procurador, podendo ser incluídas 

as despesas com frete, sendo que a aquisição desses equipamentos poderão ser renovadas a 

cada ano. 

IV – pagamento de despesas para participação em cursos de informática e de idiomas, sem 

prejuízo do exercício de suas atribuições, excluindo as despesas com transporte, estada e 

alimentação, em caráter instrumental ou voltados à proficiência necessária ao ingresso em 

cursos de pós-graduações strictu sensu, desde que haja certificado de conclusão, o qual deverá 

ser apresentado quando da respectiva prestação de contas. 

§1°. Verificada a existência de saldo destinado à verba de aprimoramento e aperfeiçoamento 

profissional até o último dia do mês de maio, em relação ao 1o semestre, e até o último dia do 

mês de novembro, em relação ao 2º semestre, far-se-á o rateio. 

§2°. Nas hipóteses em que, no período fixado no parágrafo anterior, o saldo destinado à verba 

de aprimoramento seja inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), não haverá rateio no respectivo 

semestre, ficando o saldo existente disponibilizado para rateio no semestre subsequente. 

§3o. A verba a que se refere o caput deste artigo tem natureza complementar e subsidiária, 

sem prejuízo de outros benefícios destinados aos membros da carreira pela Procuradoria Geral 

do Estado, bem como se constitui vantagem pessoal com destinação específica, excluída da 

remuneração para todos os efeitos, não gerando qualquer direito subjetivo à integração ou 

repercussão, podendo ser suprimida, a qualquer tempo, por ato do Procurador Geral. 

§4º. O pagamento de despesas para participação em cursos previstos no inciso II deste artigo 

contempla todas as modalidades de cursos na área jurídica ou área conhecimento pertinente a 

atuação da Procuradoria Geral do Estado citadas no inciso I, desde que haja certificado de 

conclusão de curso de aperfeiçoamento, qualificação, extensão, atualização ou pós-graduação. 

§5o. O pagamento de despesas previstas nos incisos I e II deste artigo não contempla cursos 

preparatórios direcionados para concurso público. 

§6º. O Procurador que adquirir notebook, ultrabook ou netbook com a verba de 

aperfeiçoamento deverá devolver à Procuradoria Geral do Estado, até a data limite para a 

respectiva prestação de contas, o equipamento similar que eventualmente esteja à sua 

disposição, adquirido pelo FUNPGE ou pelo Estado de Alagoas. 

§7º. Os bens adquiridos com a verba de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional 

constituem-se patrimônio do beneficiário. 



DO REQUERIMENTO 

Art. 2º. A verba de que trata o art. 1º será concedida mediante requerimento cujo modelo 

encontra-se anexo a esta Instrução Normativa, a Procurador de Estado que não estiver 

afastado das suas atribuições, desde que o beneficiário tenha frequentado ao menos 2/3 dos 

cursos de capacitação oferecidos pelo Centro de Estudos para a sua unidade operativa. 

Parágrafo único. A demonstração de frequência aos cursos específicos para a unidade 

operativa será dispensada no primeiro requerimento da verba. 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 3º. Todos que receberem a verba a que se refere o caput do artigo 1º desta Instrução 

Normativa deverão prestar contas das verbas disponibilizadas semestralmente a data 

improrrogável de 15 de julho do ano corrente e 15 de janeiro do ano subsequente, mediante 

apresentação de notas fiscais, recibos ou de documentos hábeis a comprovar as despesas 

efetuadas, os quais só serão admitidos caso tenham sido emitidos no interregno de 1º de 

janeiro a 30 de junho e de 30 de junho a 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro. 

§1º. As despesas, cuja legislação tributária exija a emissão de documento fiscal, só poderão ser 

comprovadas mediante a apresentação da respectiva nota fiscal ou cupom fiscal, devendo, 

neste último caso, constar elemento que identifique o interessado/beneficiário. 

§2º. A falta da prestação de contas no prazo peremptório previsto no caput deste artigo, bem 

como a ausência de devolução de quantia não comprovadamente utilizada, implica a vedação 

do recebimento de futuras verbas de aprimoramento e aperfeiçoamento profissional até a sua 

regularização, sem prejuízo da abertura de Processo Administrativo Disciplinar, inscrição em 

Dívida Ativa não-tributária e execução específica. 

§3º. Os valores a serem restituídos deverão ser depositados pelo interessado na conta 

corrente do FUNPGE, independentemente de notificação, devidamente corrigidos pela taxa 

SELIC desde a data de disponibilização da verba não utilizada, ficando vedada a devolução 

parcelada, devendo, ainda, comprovar a restituição mediante a apresentação do respectivo 

comprovante bancário. 

Art. 4º. O Procurador do Estado que requerer exoneração ou vacância deverá, conjuntamente 

com o respectivo pedido, apresentar Prestação de Contas referente à verba eventualmente 

recebida no exercício. 

§1º. No caso de o Procurador do Estado receber a verba de aprimoramento antes do pedido 

de exoneração ou vacância, ao protocolizar o pedido previsto no caput deste artigo, deverá 

restituir ao FUNPGE o valor proporcional aos meses restantes para o respectivo semestre. 

§2º. Para efeito da norma prevista no parágrafo anterior, considera-se mês igual ou superior a 

15 (quinze) dias. 



Art. 5º. Caberá ao Procurador do Estado, até a data limite exigida para prestação de contas, 

apresentar os documentos necessários para este fim, devendo: 

I - apresentar requerimento, devidamente assinado, postulando a avaliação e aprovação de 

sua prestação de contas, que deverá ser endereçado ao Centro de Estudos; 

II – juntar todos os documentos necessários à comprovação dos gastos realizados, mediante 

documento original ou cópia reprográfica com o "confere com o original”, atestada por 

servidor, salvo se tratar de documento nato-digital; 

III – em caso de documento impresso em papel tecnicamente definido como "termossensível", 

o comprovante deverá ser instruído com cópia digitalizada, na qual deverá constar o “confere 

com o original” previsto no inciso anterior; 

IV – no caso de pagamento de despesas previstas no inciso II do artigo 1º, em se tratando de 

eventos fora da sede de lotação do interessado, este deverá juntar à prestação de contas 

relatório de viagem, cujo modelo será aprovado pelo Conselho; 

V - comprovar, quando for o caso, por meio de documento hábil, a devolução do equipamento 

indicado no §7º do artigo 1º desta Resolução. 

Art. 6º. A aprovação da prestação de contas e/ou a comprovação da devolução das verbas não 

utilizadas ou cujas despesas não foram comprovadas, são requisitos necessários para a 

liberação das futuras verbas de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional. 

Art. 7º O benefício de que trata esta resolução não se aplica aos Procuradores do Estado 

afastados da carreira para tratar de assuntos particulares, em exercício em órgão não 

integrante do sistema jurídico do Estado de Alagoas, aos aposentados e aos Procuradores de 

Estado que, por qualquer motivo, estejam afastados das suas atribuições. 

Art. 8º Compete ao Centro de Estudos receber e processar as prestações de contas e os 

requerimentos do benefício, podendo utilizar de meios eletrônicos para auxiliar o 

processamento e controle de tais pedidos. 

Art. 9º O Procurador Geral poderá a qualquer tempo rever os critérios para concessão da 

verba de que trata essa Instrução Normativa bem como o seu valor. 

Art. 10º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CAPACITAÇÃO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 03/2022 

Ao Centro de Estudos, 

Nome: 
 

Matrícula:  
 

Unidade Operativa: 

 

Requer a concessão da verba de que trata a Instrução Normativa nº 03/2022 referente ao 

primeiro/ segundo semestre do ano de _______. Na oportunidade, declara não estar afastado 

das suas atribuições na forma dos requisitos insertos nos artigos 2º e 7º da citada norma e 

apresenta os certificados de presença nos cursos promovidos pelo Centro de Estudos 

especificamente para a sua Unidade Operativa.    

Nestes termos, pede deferimento.  

Data: _____/_____/_____    

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Procurador  

 


