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ATO (N) N.º 087/96 - PGJ, de 13 de maio de 1996 
 

Revogado pelo Ato (N) nº 873/2015 – PGJ, de 

20 de janeiro de 2015. 
Estabelece normas para a elaboração dos Planos e Programas de 
Atuação Institucional e faculta a criação de Núcleos Regionais de 
Planejamento e Ação Integrada. 
 

 

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

 

I - CONSIDERANDO que, sem prejuízo da necessária independência funcional dos membros da Instituição, a 

atuação do Ministério Público deve levar em conta os objetivos e diretrizes institucionais estabelecidos 

anualmente no Plano Geral de Atuação, destinados a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas 

áreas de suas atribuições legais (art. 97 da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público); 

 

II - CONSIDERANDO que nos termos do artigo 98 da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público o Plano Geral de 

Atuação será estabelecido pelo Procurador-Geral de Justiça, com a participação dos Centros de Apoio 

Operacional, das Procuradorias e Promotorias de Justiça, ouvidos o Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, 

 

III - CONSIDERANDO que para a execução das metas fixadas no Plano Geral de Atuação, há necessidade de 

Programas de Atuação das Promotorias de Justiça, de Programas de Atuação Integrada de Promotorias de 

Justiça e, eventualmente, de Projetos especiais (art. 98, parágrafo único, incisos I, II e III, da Lei Orgânica Estadual 

do Ministério Público) 

 

IV - CONSIDERANDO que o Plano Geral de Atuação, os Programas de Atuação e  Projetos Especiais, constituem 

valiosos subsídios para uma atuação funcional mais eficaz e integrada; 

 

V - CONSIDERANDO que a elaboração dos Planos e Programas  de Atuação Institucional pressupõe debate entre 

Promotores e Procuradores de Justiça, sem prejuízo de eventual realização de audiências prévias com 

organizações governamentais e da sociedade civil que atuam em setores afins aos de suas atribuições legais; 

 

VI - CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se desenvolverem ações integradas e regionalizadas das 

Promotorias de  Justiça em todo o Estado, com vistas ao aumento da eficiência da atuação  do Ministério 

Público; 

 

VII - CONSIDERANDO, finalmente, que o procedimento de  elaboração do Plano Geral de Atuação, dos 

Programas de Atuação e dos  Projetos Especiais deve ser disciplinado por ato do Procurador-Geral de Justiça (art. 

99 da lei Orgânica Estadual do Ministério Público), 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO: 

 

Art. 1º - As Procuradorias e Promotorias de  Justiça e os Núcleos Regionais de Planejamento e Ação Integrada 

poderão encaminhar anualmente, até o dia 10 de setembro, sugestões de metas  prioritárias para a elaboração 

do Plano Geral de Atuação do Ministério Público do ano seguinte. 
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§ 1º - As sugestões, endereçadas à Procuradoria Geral de Justiça, serão por esta encaminhadas aos Centros de 

Apoio Operacional, segundo critérios temáticos de atuação. 

 

§ 2º - Os Centros de Apoio Operacional, tendo em vista as sugestões recebidas, bem como as que eles próprios 

vierem a apresentar, elaborarão o esboço das metas de suas respectivas áreas de atuação, que será 

encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça até o dia 30 de setembro. 

 

Art. 2º - A Procuradoria Geral de Justiça poderá promover Conferência Estadual do Ministério Público, aberta aos 

membros da Instituição, para estudo e discussão de metas e planos de atuação funcional. 

 

Parágrafo único - Em cada região do Estado, os membros do Ministério Público poderão reunir-se para, em 

Conferências Regionais, debater e sugerir temas a ser incluídos no Plano Geral de Atuação ou, em Planos 

Regionais de Atuação Integrada e em Projetos Especiais. 

 

Art. 3º - A Procuradoria Geral de Justiça elaborará, até 15 de outubro, esboço do Plano Geral de Atuação, para 

que sobre ele sejam ouvidos o Órgão Especial do Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério 

Público, na primeira reunião ordinária do mês de novembro. 

 

Art. 4º - O Plano Geral de Atuação será estabelecido por ato do Procurador-Geral de Justiça até 30 de novembro 

e publicado a seguir no Diário Oficial. 

 

Parágrafo único - Os Planos Regionais de Atuação Integrada e os Projetos Especiais definidos nas Conferências 

Regionais comporão, em anexos, o Plano Geral de Atuação. 

 

Art. 5º - As Promotorias de Justiça terão prazo de trinta dias, contados da publicação do Plano Geral de Atuação, 

para elaborar os respectivos programas de atuação, observando o disposto no artigo 100 da Lei Orgânica 

Estadual do Ministério Público. 

 

Art. 6º - As Promotorias de Justiça poderão criar, em cada Área Regional do Estado, um Núcleo Regional de 

Planejamento e Ação Integrada. 

 

§ 1º - Cada Núcleo Regional de Planejamento e Ação Integrada poderá: 

 

a) promovxer reuniões de Trabalho e audiências públicas, colher subsídios, fazer diagnósticos e dar sugestões 

para elaboração dos Programas Regionais de Atuação Integrada e do Plano Geral de Atuação; 

 

b) dar apoio às Promotorias de Justiça para execução dos Programas de Atuação e dos Programas Regionais de 

Atuação Integrada: 

 

c) estabelecer intercambio, em âmbito regional, com entidades e órgãos públicos ou privados, para viabilizar 

ações conjuntas e obter elementos necessários à execução dos Planos Regionais de Atuação Integrada; 

 

d) promover conferências regionais do Ministério Público: 
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e) colaborar na organização da Conferência Estadual do Ministério Público 

 

f) propor, por indicação das Promotorias de Justiça, a constituição de Grupos de Atuação Especial, de caráter 

transitório, para a consecução dos objetivos e diretrizes definidos nos Planos e Programas de Atuação 

Institucional. 

 

§ 2º - Os Núcleos Regionais de Planejamento e Ação Integrada serão instalados nas Comarcas sedes de cada 

Área Regional. 

 

§ 3º - A proposta de criação do Núcleo Regional de Planejamento e Ação Integrada e o seu regimento serão 

submetidos à apreciação do Procurador-Geral de Justiça, a quem incumbe homologá-los e expedir o ato de 

criação. 

 

Art. 10 - O cumprimento das metas estabelecidas pelas Promotorias de Justiça em seus programas de atuação 

está sujeito ao acompanhamento da Corregedoria Geral do Ministério Público (art. 42, IV, da Lei Orgânica 

Estadual do Ministério Público). 

 

Art. 11 - A Diretoria Geral do Ministério Público providenciará o apoio administrativo necessário à implementação 

dos Núcleos Regionais de Planejamento e Ação Integrada. 

 

Art. 12 - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 

do ato nº 30/94-PGJ. 

 

 

 

D.O.E.; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 106 (90), terça-feira, 14 de maio de 1996 

 

 

 

 


