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

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

AVISO Nº 161/2018 – PGJ, DE 02 DE MAIO DE 2018. 

 

 Dispõe sobre as visitas do segundo semestre do corrente 

ano, a repartições policiais civis e órgão de perícia. (EMENTA 

ELABORADA) 

 

   

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

 

AVISA que, em razão das disposições contidas na Resolução nº 20-CNMP, de 28 de maio de 2007, as 

visitas do segundo semestre deste ano a repartições policiais civis (delegacias de polícia, distritos 

policiais e departamentos de polícia) e órgãos de perícias (Instituto Médico-Legal e Instituto de 

Criminalística) existentes na Capital serão realizadas no mês de maio pelo Grupo de Atuação 

Especial de Controle Externo da Atividade Policial – GECEP. Contudo, diante do elevado número 

desses órgãos, serão designados Promotores de Justiça para auxiliá-lo nesse período de visitação. 

Para tanto,  

 

COMUNICA que o GECEP receberá manifestações de interesse de Promotores de Justiça Criminais 

da Capital por meios dos telefones de n. º (11) 3392-1034, (11) 3429-6468 e (11) 3429-6463. Ainda,  

 

ESCLARECE que a lista das repartições policiais e órgãos de perícia encontra-se disponível para 

consulta na página do GECEP (http://www.mpsp.mp.br /portal/page/portal/ GECEP), sendo certo 

que a preferência pela escolha dos locais de visitação seguirá a ordem cronológica das 

manifestações de interesse. Por fim,  

 

INFORMA que a contrapartida pela prestação do serviço de natureza especial ocorrerá nos termos 

do Ato Normativo n. 40-PGJ, de 30 de setembro de 1994, recentemente alterado pelo Ato Normativo 

nº 920-PGJ, de 15 de setembro de 2015, mediante o envio de cópia dos Formulários de Visitas 

Técnicas à Assessoria de Designação, por meio do endereço eletrônico designa@mpsp.mp.br. 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n. 80, p.74, de 03 de maio de 2018. 

Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n. 81, p.84, de 04 de maio de 2018. 

Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n. 82, p.69, de 05 de maio de 2018. 

Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v. 128, n.84, p.56, de 09 de maio de 2018. 

 

 


