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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 1.203/2020-PGJ, DE 8 DE MAIO DE 2020 

 

 Institui o Plano de Contingenciamento e de 
Redução de Despesas. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que as projeções econômicas e financeiras apontam para uma severa 

crise mundial e local em razão dos efeitos decorrentes da pandemia associada ao Coronavírus 

(Covid-19); 

  

CONSIDERANDO os previsíveis cenários fiscais desfavoráveis na Administração Pública, 

impactando diretamente o orçamento do Estado de São Paulo, em especial, a obtenção de 

receita; 

  

CONSIDERANDO a necessidade da implementação de medidas tendentes ao equilíbrio 

orçamentário e financeiro, entre elas a premente e imprescindível adoção de 

contingenciamento e redução de gastos; 

  

CONSIDERANDO a observância da continuidade dos serviços e do suporte ao trabalho de 

todas as unidades da instituição e a indispensabilidade de soluções que proporcionem 

maiores graus de economicidade, inclusive com a incorporação de modelos de inovação e 

modernização, edita a seguinte RESOLUÇÃO: 

  

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Contingenciamento e Redução de Despesas no Ministério 

Público do Estado de São Paulo com o objetivo de promoção de ações para diminuição de 

gastos e obtenção de resultados econômicos favoráveis para a instituição, em decorrência 

dos efeitos da pandemia do COVID-19 nas finanças públicas. 

  

Art. 2º. São fundamentos do Plano de Contingenciamento e Redução de Despesas (PGD): 

I – economicidade; 

II - otimização; 

III – racionalização; 

IV – modernização; 

V – controle nos aspectos formal e material. 
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Art. 3º. A Procuradoria-Geral de Justiça poderá, entre outras providências: 

I - contingenciar despesas referentes a: 

a) investimentos novos na área de tecnologia da informação, e de consultoria técnica, com 

exceção daqueles necessários aos projetos estruturantes, sem prejuízo dos projetos em 

curso; 

b) aquisição de materiais de consumo, salvo aqueles de necessidade absoluta, a critério das 

unidades interessadas, notadamente quanto ao volume; 

 

II – limitar ou graduar a liberação de materiais de almoxarifado, considerando a redução de 

consumo em razão do teletrabalho instituído; 

 

III – reduzir os valores gastos com: 

a) o consumo de água, energia elétrica, telefonia (fixa e móvel) e serviços postais, adotando 

medidas e técnicas de racionalização e modernização; 

b) a aquisição e o consumo de combustível em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 

valor realizado no mesmo período no exercício de 2019; 

 

IV - rever os valores dos contratos de manutenção, prestação de serviços, e locação, inclusive 

seus aditamentos, buscando a redução linear em percentual estimado de 25% para início de 

negociações, observando, no mais, as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993; 

 

V - repactuar os acordos, ajustes ou reajustes que acarretem aumento de despesas; 

 

VI – suspender: 

a) a locação de novos imóveis, salvo se para redução de dispêndios similares; 

b) a emissão de passagens aéreas e autorizações de estadia, exceto para os deslocamentos 

excepcionais, devidamente justificados; 

c) o início de novas obras e reformas, salvo quanto àquelas urgentes e indispensáveis para 

evitar riscos, ou cujos valores já se encontrem empenhados ou, ainda, para redução de 

dispêndios; 

d) a abertura de novos concursos para ingresso de membros e servidores, pelo prazo de 90 

(noventa) dias; 

e) o pagamento do auxílio-transporte, enquanto perdurar o regime de trabalho remoto. 
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VII – reduzir a quantidade de mão-de-obra terceirizada, assegurada a regular prestação do 

serviço e a segurança de pessoas, bens e instalações. 

 

§ 1º. As medidas previstas neste artigo deverão ser precedidas de estudos que instruirão as 

correlatas propostas e serão formalizadas por portaria do Procurador-Geral de Justiça. 

 

§ 2º. É permitida a assunção de despesa na adoção de práticas de modernização na gestão 

de bens e serviços, mediante técnicas e métodos que tenham como resultado a 

economicidade. 

  

Art. 4º. Compete à Diretoria-Geral: 

I – elaborar e encaminhar as propostas e os estudos referidos no art. 3º desta Resolução à 

deliberação do Procurador-Geral de Justiça; 

II - dar conhecimento público das medidas e providências adotadas, salvo nos casos de risco 

à segurança, e de seus resultados; 

III – promover estudos para digitalização de acervos físicos arquivados nas Áreas Regionais, 

ouvindo, se o caso, a Comissão de Avaliação de Documentos, instituída pela Resolução nº 

246-PGJ, de 28 de dezembro de 2000, e propondo eventual modificação das normas vigentes, 

em especial a Resolução nº 428/2006-PGJ/CGMP, de 20 de fevereiro de 2006; 

IV – decidir nos casos delegados pelo Procurador-Geral de Justiça ou representá-lo. 

  

Art. 5º. Ficam adotadas imediatamente as medidas previstas nos incisos I, III, b e VI do art. 

3º desta Resolução. 

  

Art. 6º. Os resultados das medidas deverão ser publicados no portal eletrônico do Ministério 

Público em 90 (noventa) dias. 

  

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Paulo, 8 de maio de 2020. 

  

MÁRIO LUIZ SARRUBBO 
Procurador-Geral de Justiça 
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