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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ASSUNTOS JURÍDICOS 
ATO NORMATIVO Nº 618/2009-PGJ, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. 

(PT. Nº 11.327/09) 
 

Sem Revogação Expressa – VIDE Ato Normativo 
nº 962/2016-PGJ, de 27/04/2016. 
 

Altera disposições do Ato Normativo nº 572-
PGJ, de 30 de janeiro de 2009, instituindo, no 
âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, a 
Subprocuradoria-Geral de Justiça para 
Assuntos Orçamentários, e revoga o Ato 
Normativo nº 571-PGJ, de 30 de janeiro de 
2009, que instituiu a Assessoria de 
Planejamento e Acompanhamento 
Orçamentário. 

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

no art. 9º, § 1º, 19, XII, letra “n”, e art. 20, todos da Lei Complementar nº 734, de 26 de 

novembro de 1993, com redação dada pela Lei Complementar nº 1083, de 17 de dezembro 

de 2008, e 

CONSIDERANDO a necessidade de a Procuradoria-Geral de Justiça organizar-se de modo 

a propiciar ágil atuação e solução de suas demandas, promovendo paulatina desconcentração 

das atividades que lhes são próprias;       

CONSIDERANDO a indispensabilidade do planejamento orçamentário, da elaboração de 

estudos técnicos e de indicadores que habilitem a Instituição às programações orçamentárias 

futuras, como também o necessário acompanhamento do processo legislativo orçamentário; 

RESOLVE editar o seguinte Ato: 

Artigo 1º – O artigo 1º do Ato Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, passa 

a ter a seguinte redação:       

 “Art. 1º - Ficam criadas, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, a 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, a 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE RELAÇÕES EXTERNAS e a 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, 

incumbindo-lhes o exercício de funções de substituição e de auxílio da Procuradoria-Geral de 

Justiça, definidas no presente Ato.”       

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/962compilado.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/572.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/572.pdf
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Artigo 2º — Fica inserido no Ato Normativo nº 572/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, o Art. 

4º - A com a seguinte redação:       

 “Art. 4º-A - Incumbirá à SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA 

ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS o exercício de atividades que lhe sejam conferidas ou 

delegadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, incluindo-se o planejamento e 

acompanhamento orçamentário, a promoção de estudos e levantamentos para a elaboração 

da Proposta Orçamentária Anual do Ministério Público, bem como o acompanhamento e 

avaliação da execução da Lei Orçamentária Anual, as medidas necessárias para a obtenção 

de suplementações e remanejamentos de verbas, a apresentação de diagnósticos, avaliações 

e análises com a finalidade de orientar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 

Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como a observância dos parâmetros 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, além da eventual substituição do 

Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10 da LCE 734/93, quando assim designado.” 

Artigo 3º — Fica extinta a Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário, 

criada pelo Ato Normativo nº 571/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009. 

Artigo 4º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Ato 

Normativo nº 571/2009-PGJ, de 30 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário. 

                   
                   
 São Paulo, 30 de novembro de 2009 

 

 

 Fernando Grella Vieira 

 Procurador-Geral de Justiça 
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