
 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
 

PORTARIA N° 004  DE 31 DE JANEIRO DE 2014 

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma de 

Execução Mensal de Desembolso do Orçamento de 2014 da 

Defensoria Pública, para o Primeiro Quadrimestre do 

exercício em vigor. 

O Defensor Público Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas aos 

órgãos do Poder Judiciário, Legislativo, Defensoria Pública, Ministério Público e dos 

demais órgãos constitucionais independentes, no artigo 40, da Lei N° 7.722,de 25 de julho de 2013, que 

dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. 

Considerando o art. 57, da Lei N° 7.722, LDO/2014, que trata sobre a criação, por ato próprio, de normas e 

medidas para racionalização de custos na aplicação dos recursos públicos; 

Considerando ainda, que a partir da edição da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, responsabiliza a gestão fiscal a cada um dos Poderes constituídos, a Defensoria 

Pública; 

Considerando finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio fiscal, por meio da otimização e 

eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

RESOLVE: 

Art. Io - Aprovar a Programação Orçamentária e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso da 

Defensoria Pública para o primeiro quadrimestre do exercício de 2014, na forma dos Anexos a seguir 

discriminados: 

1 - ANEXO 1 - A Programação das Quotas Orçamentárias mensais, identificadas por 

programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observado os limites dos saldos 

orçamentários; e 

II- ANEXO 2- O cronograma de execução mensal de desembolso das despesas à conta dos recursos do 

Tesouro Estadual e de outras fontes, por grupo de despesa, em conformidade ao art. 40, § 2o da Lei N° 

7.722, LDO/2014. 

Art. 2o - As quotas orçamentárias mensais que trata o anexo 1 do artigo anterior serão disponibilizadas 

mensalmente no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), pela própria 

Defensoria Pública. 



 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
 

Art. 3o - As alterações nos anexos 1 e 2, constantes nos incisos I e II dos artigo Io, serão aprovados por 

Portaria do Defensor Público Geral , devendo ocorrer ao final de cada bimestre, se necessário, observando: 

I- A disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste; 

II- O encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da Receita para o presente 

quadrimestre. 

Art. 4o - Os créditos suplementares autorizados em função do artigo 45 da LDO/2014, serão incluídos no 

mês de sua aprovação no Anexo 1 do artigo Io - Programação das Quotas Orçamentárias mensais, por meio 

de portaria e por ato próprio da Defensoria Pública. 

Art. 5o - Esta Portaria terá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014. 

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se: 

 

 

                         Luís Carlos de Aguiar Portela 

 

                     Defensor Público Geral do Estado  
  


