
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 452, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

Delega atribuição de registro no SIAFI dos empenhos de 2015 que serão 
inscritos em Restos a Pagar não processados a liquidar e/ou em liquidação e  
estabelece  elaboração  de  informação  sobre  a  execução  orçamentária  e 
financeira durante o exercício de 2015.

O SECRETÁRIO ESTADUAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESPÍRITO  SANTO,  no  uso  das  atribuições  previstas  no  art.  41  do  Regimento   Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF n. 382, de 5 de maio 

de 2015, e 

Considerando a  possibilidade  de  delegação prevista  na  3ª  Etapa  do  item 3.2  do 

anexo  Norma  de  Execução  AUDIN-MPU  n.  1,  de  25  de  novembro  de  2015,  da  Portaria 

AUDIN/MPU n. 1/2015, que disciplina o processo contábil de encerramento do exercício de 2015 e 

de abertura do exercício de 2016, no MPU;

Considerando que a ordenação de despesa da Unidade Administrativa de Gestão do 

MPF foi delegada ao Secretário Estadual por meio da  Portaria PR/ES n. 180, de 21 de maio de 

2015;

RESOLVE:

Art. 1º Delegar à servidora CLÁUDIA MARIA FUSATTO PASOLINI, matrícula n. 

22794-3, Chefe do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira (NEOF) da Procuradoria da 

República no Estado do Espírito Santo (PR/ES), a atribuição de registrar no Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI) do Governo Federal a indicação dos empenhos a liquidar e/ou 

em liquidação de 2015 que serão inscritos em Restos a Pagar.

Parágrafo único. O registro no SIAFI deverá ser feito no período de 1º/12/2015 a 

6/1/2016, conforme estabelecido na Norma de Execução AUDIN-MPU n. 1/2015.
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Art. 2º O NEOF-PR/ES deverá apresentar informação circunstanciada à Secretaria 

Estadual da PR/ES sobre a execução orçamentária e financeira durante o exercício de 2015 no 

Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo, devendo conter, no mínimo, o seguinte:

I) total geral programado, empenhado, liquidado e pago em cada plano interno;

II) relação dos empenhos, com os valores e descrição da despesa, inscritos em 

Restos a Pagar;

III) inovações implementadas no exercício;

IV) destaques positivos e negativos ocorridos durante a execução orçamentária e 

financeira;

V) metas para o exercício de 2016;

VI) sugestões e críticas.

Parágrafo único. O prazo para apresentação da informação é até 30/01/2016.

Art. 3º A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

RODRIGO VIEIRA TEIXEIRA


