
 
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
 

PORTARIA PGR/MPF Nº 499, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990. 
 
 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com base no disposto no art. 128, 

Inciso I e seu § 1º da Constituição Federal, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 

83.937, de 06 de setembro de 1979, que regulamentou o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 

nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o Decreto nº 93.840., de 22 de dezembro de 1986 

RESOLVE: 
 

Delegar competência ao Secretário de Planos e Orçamento do Ministério Público 

Federal para exercer, observadas as disposições legais e regulamentares, a prática dos atos 

administrativos que especifica: 

01) coordenar e supervisionar a formulação de subsídios às leis de diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual, conforme o preceituado no Art. 165 da Constituição Federal; 

02) coordenar e supervisionar a elaboração das propostas orçamentárias das unidades 

que compõem o Ministério Público da União, em conformidade com o § 3º do Art. 127 da 

Constituição Federal; 

03) promover, no decurso da execução, as alterações orçamentárias que se fizerem 

necessárias; 

04) avaliar o desempenho orçamentário e financeiro das unidades que compõem o 

Ministério Público da União; 

05) coordenar e supervisionar a elaboração da programação, do cronograma de 

desembolso e do acompanhamento da execução física e financeira; 

06) promover a descentralização dos recursos orçamentários e financeiros 

consignados no orçamento do Ministério Público da União; 

07) promover realização de estudos e pesquisa sobre matéria de natureza 

orçamentária e financeira em conjunto com as unidades que integram o Ministério Público da 

União; 

08) articular-se com unidades dos Poderes da República visando o fiel cumprimento 

da presente delegação. 
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Esta Portaria. entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 
 

ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA 
 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 21 dez. 1990. Seção 2, p. 6896. 
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