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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
ATO NORMATIVO Nº 701/2011-PGJ, DE 10 DE JUNHO DE 2011. 

(PROTOCOLADO Nº 75.423/11) 
 

Revogado pela Resolução nº 764/2013 – 
PGJ, de 06/03/2013 

Disciplina o trâmite de protocolados relativos 
a convênios, termos de cooperação, cessão ou 
permissão e demais instrumentos congêneres 
no Ministério Público do Estado de São Paulo. 
 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 19, XII, 

c, da Lei Complementar Estadual n. 734, de 26 de novembro de 1993, considerando a 

necessidade de otimização e padronização no trâmite de protocolados relativos a convênios, 

termos de cooperação, cessão ou permissão e demais instrumentos congêneres no Ministério 

Público do Estado de São Paulo, com respeito aos princípios jurídico-administrativos e 

financeiro-orçamentários, resolve editar o seguinte Ato Normativo: 

 

Art. 1º. As propostas e as minutas de convênios, termos de cooperação, cessão ou permissão 

e demais instrumentos congêneres, deverão observar, sem prejuízo da legislação específica, 

o disposto neste Ato. 

 

Art. 2º. O protocolado referente aos atos indicados no art. 1º deverá ser instruído, antes de 

sua apreciação pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, com:  

I - informação dos órgãos competentes da Diretoria-Geral sobre a disponibilidade financeiro-

orçamentária para os períodos de sua abrangência; 

II - certidões de propriedade e tributárias no caso de utilização privativa de bens, e, em se 

tratando de bens públicos, de cópia dos atos normativos ou administrativos que autorizaram 

sua outorga. 

 

§ 1º. O disposto no inciso I deste artigo também se aplica nas situações em que os atos 

indicados no art. 1º: (Renumerado pelo Ato (N) nº 732/2012 – PGJ, de 23/04/2012) 

I - outorguem a utilização privativa de bens;  

II - não envolvam obrigações, transferências ou repasses financeiros entre os interessados. 

 

§ 2º. A proposta de celebração de convênios, acordos, termos de cooperação ou instrumentos 

similares com pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da Administração Pública 

centralizada ou descentralizada, deverá ser instruída com documentação hábil de sua 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/764compilado.pdf
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/732.pdf
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regularidade jurídica, fiscal, previdenciária, trabalhista e tributária . (Incluído pelo Ato (N) nº 

732/2012 – PGJ, de 23/04/2012) 

 

Art. 3º. É cláusula obrigatória nos atos referidos no art. 1º: 

I – sua publicação, por extrato no Diário Oficial do Estado e no Portal da Transparência, ainda 

que o órgão público interessado a promova no Diário Oficial da União, de outro Estado ou de 

Município; 

II – sua vigência e a possibilidade ou não de prorrogação; 

III – rescisão ou denúncia unilateral pelo Ministério Público. 

 

Art. 4º. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

São Paulo, 10 de junho de 2011. 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Procurador-Geral de Justiça   

 

 
 

 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.121, n.110, p.52, de 11 de Junho de 2011. 
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