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ATO NORMATIVO nº 153/2021 

 

Altera o Ato Normativo nº 058/2019, que cria a 

Assistência Militar do Ministério Público – 

ASMILMP. 

 

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 12 de dezembro de 1993 e as disposições contidas no art. 26, inciso V da Lei 

Complementar Estadual nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério 

Público do Estado do Ceará); 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 33.260, de 3 de setembro de 2019, 

alterou a estrutura organizacional da Casa Militar do Governo, criando a Unidade Militar da 

Procuradoria-Geral de Justiça; 

CONSIDERANDO que os militares estaduais designados para atuar na referida 

unidade militar exercem suas funções no interesse do serviço da Instituição no âmbito da Assessoria 

Militar do Ministério Público – ASMILMP; 

CONSIDERANDO que os militares da ASMILMP, a fim de exercerem as atribuições 

previstas no Ato Normativo nº 058/2019, necessitam deslocar-se até promotorias de justiça que 

atuam no interior do Estado, não sendo possível, nas hipóteses de sigilo ou de urgência, requer 

antecipadamente o pagamento de diárias; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Ato Normativo nº 058/2019 passa a viger acrescido do seguinte artigo: 

 

“Art. 2-A Os militares estaduais designados para atuar na Assessoria 

Militar do Ministério Público – ASMILMP serão considerados, para todos 

os efeitos, como colaboradores habituais a serviço do Ministério Público 

do Estado do Ceará, fazendo jus a diárias quando realizarem atividades 

funcionais em localidade diversa da sede de sua lotação. 

§ 1º Consideram-se deslocamentos em razão de serviço aqueles realizados 

em decorrência de determinação do Procurador-Geral de Justiça para o 



 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Rua Assunção, 1100, José Bonifácio. CEP: 60.050-011. Fortaleza-CE 

exercício de alguma das atividades previstas neste Ato Normativo, 

conforme solicitação devidamente justificada e subscrita pelo Assistente 

Militar, ou pelo coordenador do NUSIT ou NIAT 

§ 2º O pedido a que se refere o parágrafo anterior será protocolizado com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias em sistema eletrônico, com a 

indicação expressa do motivo que enseja o deslocamento e dos dados 

necessários ao creditamento em conta em favor do militar estadual 

designado. 

§ 3º As diárias serão creditadas antecipadamente em conta corrente do 

militar designado, sem prejuízo do pagamento se dar posteriormente ao 

deslocamento nas hipóteses que o prazo previsto no § 2º deste artigo não 

puder ser observador em razão de urgência da atividade a ser 

desempenhada. 

§ 4º Aplicam-se, no que couber, as disposições da Resoluções nº 008/2015 

do Colégio de Procuradores de Justiça às diárias disciplinadas neste Ato 

Normativo”. 

 

Art. 2º Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 28 de 

janeiro de 2021. 

 

 

                                                            (assinado digitalmente) 

Manuel Pinheiro Freitas 

Procurador-Geral de Justiça 
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