
 
 

 

 

 

Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo    

ATO (I) N.º 004/93 - PGJ, de 02 de março de 1993 (Pt. nº 6.776/93) 

 

Revogado pelo Ato (N) 582 – PGJ, 

25/03/2009 

Cria o Grupo  de Acompanhamento da Informatização 

no Ministério Público 

 

 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando que as reformas administrativas em implantação no Ministério Público reclamam, para sua 

consolidação, a agilização e ordenação da Informatização da Instituição; 

  

Considerando o elevado número de órgãos, setores e áreas, e a necessidade de estabelecer  

prioridades e a uniformidade possível do sistema de informatização; 

 

Considerando que para esse fim há necessidade do acompanhamento centralizado dos trabalhos dessa área; 

Resolve editar o seguinte ATO: 

 

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, o Grupo de Acompanhamento 

da Informatização no Ministério Público, integrado por membros do Ministério Público designados por ato do 

Procurador-Geral de Justiça. 

 

Art. 2º - Fica delegado ao Grupo de Acompanhamento da Informatização no Ministério Público a supervisão, 

orientação e acompanhamento das atividades do Centro de Informática previsto no Artigo 3º, inciso I, do 

Ato nº 23/91-PGJ, com as atribuições previstas nos artigos 21 e 22 do mesmo Ato nº 23/91. 

 

Art. 3º - Para a consecução de suas finalidades, o Grupo de Acompanhamento da Informatização no 

Ministério Público manterá permanente contato com a Procuradoria-Geral de Justiça, com os demais órgãos 

da Administração Superior do Ministério Público, com os Centros de Apoio Operacional e com entidades e 

órgãos externos, na sua área de atuação. 

 

Art. 4º - O Grupo de Acompanhamento da Informatização no Ministério Público oferecerá, periodicamente, 

relatório à Procuradoria-Geral de Justiça, dando conhecimento de suas atividades e oferecendo sugestões. 

 

Art. 5º - A Diretoria Geral do Ministério Público providenciará o suporte administrativo necessário à efetiva 

implementação operacional do Grupo de Acompanhamento da Informatização no Ministério Público. 

 

Art. 6º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 3 de março de 1993 

 

 


