
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA N.º 1960/2020-MPIPGJ

Estabelece medidas temporárias de contenção de despesas
no âmbito do MPPA em virtude das projeções econômicas e
financeiras que apontam para um cenário de redução de
recursos públicos em virtude da pandemia da COVID-19.

O PROCURADOR-GERALDE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ, usando das atribuições legais e com fundamento no artigo 18, XXV, da Lei
Complementar nº 57/2006;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVlD-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 de
fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN)”, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 670, de 7 de abril de 2020, que
dispõe sobre medidas adicionais de austeridade fiscal do Poder Executivo Estadual, em virtude
da queda de receita decorrente da pandemia da COVlD-19;

CONSIDERANDO os termos do art. 8º, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de
2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, e que
alterou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO ainda a necessidade da implementação de medidas no sentido de
buscar o equilíbrio orçamentário e financeiro deste Ministério Público.

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR, até ulterior deliberação, PLANO DE CONTENÇÃO DE DESPESAS no
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, com o objetivo de otimizar os gastos a serem
realizados e resultem em economia para a Instituição.

Art. 2º Fica suspensa a prática dos seguintes atos administrativos que resultem em acréscimo
de despesas com pessoal, de custeio e investimento:

I - nomeação para cargos de provimento efetivo e de livre nomeação e exoneração, ressalvadas
as reposições decorrentes de vacância destes cargos;
II - concessão de gratificação de tempo integral, ressalvados os casos que não acarretem
aumento de despesa ou que tratem de substituição de gratificação anteriormente concedida;
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III — concessão de horas extras;
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IV - pedidos de cessão de servidor com ônus para o Ministério Público, ressalvados os casos de
renovação de cessão ou aquelas destinadas a repor cargos anteriormente ocupados;

V — a criação de novas vagas de estágio, bem como a reposição daquelas não ocupadas há
mais de sessenta (60) dias a contar da data do último desligamento;

VI — concessão de diárias a membros e servidores, excetuados nos casos considerados
urgentes;

VII - aquisição de passagens aéreas e terrestres, excetuados nos casos considerados urgentes;

VIII - aquisição de bens permanentes ou de consumo que não sejam para estrita reposição de
estoque essencial ao funcionamento da Instituição até 31/12/2020;

|X — realização de novos cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de
capacitação e treinamento excetuando-se as capacitações na modalidade EAD, ao encargo do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, sem custos para a Instituição;

Art. 3º Determinar a redução de 30% (trinta por cento) nas despesas de custeio e investimento
do Ministério Público do Estado do Pará, da seguinte maneira:

I — redução na distribuição de material de expediente;

ll — redução no consumo de energia elétrica, água, telefonia, combustível e manutenção de
veículos;

lll — revisão de todos os contratos no que couber, em conformidade com o art. 65, da Lei nº
8.666/1993;

Art. 4º Os casos omissos ou excepcionais serão submetidos à apreciação do Procurador-Geral
de Justiça.

Art. 50 Fica revogada a Portaria nº 1.649/2020-MP/PGJ.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE—SEE CUMPRA—SE.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 07 de julho de 2020.

GI E TO VALENTE MARTINS
Pro urador—Geral de Justiça


