
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 75, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Revogada pela Portaria PGR/MPU nº 92, de 24 de novembro de 2016

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, e tendo

em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, combinado

com o art. 55, da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, e os créditos adicionais do exercício, e

Considerando o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao

1º Bimestre de 2016, que reduziu os limites de empenho e movimentação financeira do Ministério

Público da União em R$ 8.503.561,00 (oito milhões, quinhentos e três mil, quinhentos e sessenta e

um reais), conforme Portaria PGR nº 29, de 29 de março de 2016;

Considerando o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao

2º Bimestre de 2016, que realizou uma redução adicional, à realizada até o 1º bimestre, dos limites

de empenho e movimentação financeira do Ministério Público da União em R$ 121.228.417,00

(cento e vinte e um milhões, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e dezessete reais), totalizando

o valor contingenciado de R$ 129.731.978,00 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e trinta e um

mil, novecentos e setenta e oito reais), conforme Portaria PGR nº 44, de 25 de maio de 2016; 

Considerando a publicação, ainda referente ao 2º Bimestre, do Relatório de Avaliação

de Receitas e Despesas Primárias – Avaliação Extemporânea, que ampliou os limites de empenho e

movimentação financeira do Ministério Público da União em R$ 170.998.072,00 (cento e setenta

milhões, novecentos e noventa e oito mil e setenta e dois reais), gerando um saldo positivo para o

Órgão de R$ 41.266.094,00 (quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e seis mil e noventa e

quatro reais), não restando qualquer valor a ser contingenciado, conforme Portaria PGR nº 48, de 31

de maio de 2016, que revogou a Portaria PGR nº 44, de 25 de maio de 2016;

Considerando o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao

3º Bimestre de 2016, que indicou a necessidade de redução dos limites de empenho e movimentação

financeira do MPU em R$ 15.380.025,00 (quinze milhões, trezentos e oitenta mil e vinte e cinco
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reais), restando um saldo positivo de  R$ 25.886.069,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta

e seis mil e sessenta e nove reais); e

Considerando a Mensagem Presidencial  nº  500,  de  22 de setembro de 2016 e o

Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 4º Bimestre de 2016, que

indicou  a  possibilidade  de  ampliação  dos  limites  de  empenho  e  movimentação  financeira  do

Ministério  Público  da  União  em R$  1.087.249,00  (um milhão,  oitenta  e  sete  mil,  duzentos  e

quarenta e nove reais), aumentando o saldo positivo para R$26.973.318,00 (vinte e seis milhões,

novecentos  e  setenta  e  três  mil,  trezentos  e  dezoito  reais),  conforme  histórico  detalhado  do

contingenciamento de 2016 no anexo I desta Portaria; resolve:

Art.1º Fica revogada a  Portaria PGR nº 48, de 31 de maio de 2016, publicada no

Diário Oficial da União nº 103, Seção 1, de 01 de junho de 2016.

Art.2º Em decorrência da disponibilidade, objeto do artigo anterior e dos créditos

adicionais  supracitados,  o  Cronograma  Anual  de  Desembolso  Mensal  passa  a  vigorar  com os

valores estabelecidos no anexo II desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicada no DOU, Brasília, DF, 29 set. 2016. Seção 1, p.   720  .  
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ANEXO I

34000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Contingenciamento MPU

1º  bimestre  
Redução  dos
Limites(a)

2º  bimestre  Redução
dos Limites (b)

Total  (c)  =
(a+b)

Reavaliação  2º
bim.  
Ampliação  dos
Limites  
(d)

Saldo(e)=
(d-c)

3º  bimestre  
Redução  dos  Limites  
(f)

Saldo(g)= (e-f) Publicação DOU(h)

4º  bimestre  
Ampliação  dos
Limites  
(i)

Saldo(j)= (g+i)

8.503.561 121.228.417 129.731.978 170.998.072 41.266.094 15.380.025 25.886.069 - 1.087.249 26.973.318



ANEXO II

34000 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL – 2016

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS / OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

R$1,00

MÊS PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS COR-RENTES E DE CAPITAL

SOCIAIS

ATÉ SETEMBRO 3.172.385.336 1.038.542.724

ATÉ OUTUBRO 3.532.385.336 1.156.626.928

ATÉ NOVEMBRO 4.152.385.336 1.274.711.132

ATÉ DEZEMBRO 4.259.707.627 1.392.795.336

Nota: Esta programação contém créditos especiais reabertos pela Portaria Nº 4, de 25 de Janeiro de 2016, e poderá sofrer alterações em função de
serviços extraordinários, férias, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, limitação de empenho ou créditos adicionais.
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