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ATO NORMATIVO Nº 067/2019 

 

Altera o Ato Normativo nº 060/2019, que 

disciplina a lotação e a indicação para 

provimento dos cargos criados pela Lei 

Estadual nº 17.088/2019. 

 

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

constitucionais, na forma do art. 127, § 2º da Constituição Federal c/c o art. 10, inciso V, da 

Lei Federal nº 8.625 de 1993, c/c art. 26, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 72 de 

2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará); 

CONSIDERANDO o poder-dever de a Administração Pública rever seus 

próprios atos; 

CONSIDERANDO a criação de 165 (cento e sessenta e cinco) cargos, de 

provimento em comissão, de Assessor Jurídico I pela Lei Estadual nº 17.088/2019;  

CONSIDERANDO a competência conferida ao Procurador-Geral de Justiça 

para prover os cargos dos serviços auxiliares do Ministério Público cearense, consoante 

definido no art. 26, inciso VI da Lei Complementar Estadual nº 72/2008;  

CONSIDERANDO ainda o teor do Ato Normativo 060/2019; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Ato Normativo nº 060/2019 passa a viger com as seguintes alterações: 

“Art.  2º[...] 

IV – nos órgãos de investigação e nos núcleos com atuação finalística 

do Ministério Público do Estado do Ceará, serão lotados 19 

(dezenove) cargos de Assessor Jurídico I, devendo ser preenchidos 

observando-se o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) 

dentre servidores efetivos, distribuídos conforme o Anexo IV. 

 

Art. 3 [...] 
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§ 1º Estando o órgão de execução vago ou com o seu titular afastado 

das funções por prazo indeterminado ou superior a seis meses, a 

indicação ficará a cargo do promotor de justiça em respondência. 

§ 2º Na hipótese dos cargos lotados nos órgãos mencionados no art. 

2º, inciso IV, a indicação caberá ao respectivo coordenador.” 

 

Art. 4º Os cargos não contemplados nos Anexos I, II, III e IV serão 

providos de acordo com a necessidade do serviço observada pela 

Administração. 

 

Art. 2º Ficam alterados os anexos I, II, III do ato normativo nº 060/2019, que 

passa a viger acrescido do anexo IV. 

 

Art. 3º Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, aos 19 de 

dezembro de 2019. 

 

 

 

Plácido Barroso Rios 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Publicado no Diário Oficial do Ministério Público em 26 de dezembro de 2019. 


