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ATO (N) Nº 234/2000 - PGJ, de 14 de junho de 2000  
(Pts. nº 24.526/94, nº 10.847/93-1-A, nº 74.176/98-B-A, nº 17.495/92-A e nº 25.934/00) 

 

Texto compilado até Ato (N) nº 304/2003 – 
PGJ, de 07/02/2003 

Nomenclatura os cargos de 2º Promotor de Justiça de Porto Feliz, 2º 
Promotor de Justiça de Descalvado e de Promotor de Justiça de 
Ibaté, e atribui ao cargo de Promotor de Justiça de Samaritá a função 
transitória de oficiar perante a Promotoria de Justiça de São Vicente 
 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e pelo artigo 2º e respectivo parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 866, de 5 de janeiro de 2000, e 

 

CONSIDERANDO que o Colendo Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça deliberou, em 

reunião realizada em 7 de junho último, aprovar as propostas apresentadas pela Procuradoria-Geral de Justiça 

nos autos dos protocolados acima referidos, 

 

RESOLVE EDITAR O SEGUINTE ATO:  

 

Artigo 1º - Fica destinado, dentre os remanescentes 29 (vinte e nove) dos 99 (noventa e nove) cargos criados pelo 

artigo 299, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, classificados em 2ª 

entrância, referência IV, um cargo para a Promotoria de Justiça de Porto Feliz. 

 

§ 1º - Ao cargo a que se refere este artigo fica atribuída a nomenclaturação de 2º Promotor de Justiça de Porto 

Feliz. 

 

§ 2º - Nos termos do artigo 1º do Ato (N) nº 61/95 - PGJ/CPJ, de 12 de junho de 1995, o cargo ora nomenclaturado 

fica destinado para a esfera de atuação cumulativa. 

 

§ 3º - Fica alterada a denominação do atual cargo de Promotor de Justiça de Porto Feliz para 1º Promotor de 

Justiça de Porto Feliz. 

 

Artigo 2º - Ficam destinados, dentre os remanescentes 21 (vinte e um) dos 45 (quarenta e cinco) cargos criados 

pelo artigo 299, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, classificados em 1ª 

entrância, referência III, um cargo para a Promotoria de Justiça de Descalvado e um cargo para a Promotoria de 

Justiça de Ibaté. 

 

§ 1º - Aos cargos a que se refere este artigo ficam atribuídas, respectivamente, as nomenclaturações de 2º 

Promotor de Justiça de Descalvado e Promotor de Justiça de Ibaté. 

 

§ 2º - Nos termos do artigo 1º do Ato (N) nº 61/95 - PGJ/CPJ, de 12 de junho de 1995, os cargos ora 

nomenclaturados ficam destinados para a esfera de atuação cumulativa. 

 

§ 3º - Fica alterada a denominação do atual cargo de Promotor de Justiça de Descalvado para 1º Promotor de 

Justiça de Descalvado. 
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§ 4º - O título do Promotor de Justiça titular do cargo referido no parágrafo anterior será apostilado pelo setor 

próprio, nos termos das disposições legais pertinentes. 

 

Artigo 3º - (Revogado pelo Ato (N) n º 304/2003 – PGJ, de 07/02/2003) 

 

§ 1º - (Revogado pelo Ato (N) n º 304/2003 – PGJ, de 07/02/2003) 

 

§ 2º - (Revogado pelo Ato (N) n º 304/2003 – PGJ, de 07/02/2003) 

 

§ 3º - (Revogado pelo Ato (N) n º 304/2003 – PGJ, de 07/02/2003) 

 

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo -Seção I, São Paulo, v.110, n.114, p.28, de 15 de junho de 2003. 

 


