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Ato Normativo n.º 571-PGJ, de 30 de janeiro de 2009 
(Pt. nº 11.326/09) 

 

Revogado pelo Ato (N) nº 618 – 

PGJ, de 30/11/2009 

Institui, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, 
a ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO, define suas 
atribuições e dá outras providências 
 

 
         
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 

19, XII, “h”, da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

         

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de instrumentos de planejamento, de 

programação e de acompanhamento orçamentário, com a conseqüente avaliação de sua execução; 

         

CONSIDERANDO a indispensabilidade do planejamento e da avaliação quanto ao cumprimento das 

metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

         

CONSIDERANDO a necessidade de a programação orçamentária adequar-se às prescrições da Lei 

Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

         

CONSIDERANDO a desejável expansão da estrutura material do Ministério Público e a indispensável 

compatibilidade das políticas de gestão com as disponibilidades orçamentárias do Ministério Público e 

do Estado de São Paulo; 

         

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de elaboração de estudos técnicos e de efetivo 

planejamento que habilite a Instituição à apresentação anual de proposta orçamentária compatível 

com as suas necessidades e com as políticas definidas para a sua expansão, aplicando-se os 

indicadores à eleição dos projetos e programas constantes do Plano Plurianual; 

         

Resolve editar o seguinte Ato: 

         

Art. 1º. Fica criada, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, a ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E 

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO incumbindo-lhe o exercício de funções que lhe sejam delegadas, 

incluindo-se a promoção de estudos e levantamentos para a elaboração da Proposta Orçamentária 

Anual do Ministério Público, bem como o acompanhamento e avaliação da execução da Lei 

Orçamentária Anual, as medidas necessárias para a obtenção de suplementações e remanejamento de 

verbas, a apresentação de diagnósticos, análises e avaliações com a finalidade de orientar o 

cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim 

como a observância dos parâmetros estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Parágrafo único – Os relatórios, indicadores e índices da execução orçamentária e financeira, 

necessários aos trabalhos referidos neste artigo, serão fornecidos pela Diretoria-Geral do Ministério 

Público.  

         

Artigo 2º - O Procurador-Geral de Justiça designará, para assumir o exercício da Assessoria de 

Planejamento e Acompanhamento Orçamentário, um membro do Ministério Público com, no mínimo, 

10 (dez) anos de carreira. 

 

Artigo 3º - A Diretoria-Geral do Ministério Público fornecerá o suporte administrativo necessário à 

efetiva implementação da Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário. 

 

Artigo 4º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

         

São Paulo, 30 de janeiro de 2009. 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Procurador-Geral de Justiça 
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