
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 2, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

Aprova  o  manual  de  normas  e  procedimentos  referente  ao  processo  de
Planejamento  Orçamentário  da  Secretaria  de  Administração,  inseridos  no
macroprocesso Suporte Institucional.

O  SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 240, de

27 de fevereiro de 2014, publicada no DMPF-e nº41/2014, e

Considerando  a  necessidade  de  definir  normas  e  procedimentos  da  Secretaria  de

Administração nas suas diversas áreas de atuação;

RESOLVE:

Art.  1º  Definir  o  processo  de  Planejamento  Orçamentário  da  Secretaria  de

Administração (Código 03.10.01) como integrante do portfólio de processos do Ministério Público

Federal – MPF na sua área de atuação.

Art. 2º Ficam aprovadas as normas técnicas e os procedimentos relativos ao processo

de  Planejamento  Orçamentário  da  Secretaria  de  Administração,  inserido  no  macroprocesso  de

Suporte Institucional (Código 03), conforme manual anexo.

Art. 3º São atribuições da Secretaria de Administração (SA), como responsável pelo

processo:

I -  Cumprir rigorosamente as normas e procedimentos estabelecidas nos referidos

manuais, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre a utilização dos mesmos.

II - Acompanhar o cumprimento dos manuais por todas as Unidades da Secretaria

envolvidas nos respectivos processos de negócio.

III  -  Mensurar,  por meio de indicadores,  os resultados obtidos  após o projeto de

melhoria de processos;

IV - Propor ao Escritório de Processos Organizacionais do MPF (EPO/MPF), sempre

que necessário, a atualização e revisão dos manuais.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20409/PT_240_2014_Delega%C3%A7%C3%A3o%20instru%C3%A7%C3%B5es%20de%20servi%C3%A7o-1.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20409/PT_240_2014_Delega%C3%A7%C3%A3o%20instru%C3%A7%C3%B5es%20de%20servi%C3%A7o-1.pdf


Art.  4º  É  responsabilidade  do  Escritório  de  Processos  Organizacionais  do  MPF

(EPO/MPF):

I - promover a análise, formatação e as devidas atualizações pertinentes dos manuais

de normas e procedimentos.

II  -  providenciar  a  publicação  e  registro  dos  respectivos  manuais  e  das  suas

posteriores modificações.

Art. 5° É indicador do processo:

I – Percentual total das despesas empenhadas;

Art. 6° Esta instrução de serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LÚCIO MÁRIO MENDONÇA DE GÓIS

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 2  1   mar. 2017. Caderno Administrativo, p.   3  .  

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/item/81203/DMPF_ADM_20170321.pdf


ANEXO

Planejamento Orçamentário da Secretaria de Administração – SA

Elementos do processo

1. Avalia diretrizes

Descrição

Responsável: Secretaria de Administração - SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Avaliar informações que foram enviadas, por meio de memorando, pela Secretaria Geral ,

contendo as seguintes diretrizes para elaboração da Proposta  Orçamentária  da SA do ano

seguinte:

a informação que a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MPF) encaminhará, por

meio  eletrônico,  orientações  e  formulários  que  subsidiarão  a  elaboração  da  Proposta

Orçamentária  para  o  exercício  seguinte;  bem  como  o  prazo  limite  para  devolução  dos

formulários preenchidos com os dados da Proposta Orçamentária da SA.

Em seguida será enviada uma cópia desse memorando, por meio eletrônico, para Assessoria

de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Importante: Esse memorando da Secretaria Geral é encaminhado para 
Secretaria de Administração, geralmente, entre os meses de março e abril.

2. Solicita informações 

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Solicitar informações às Áreas Administrativas da SA referentes à programação das despesas

contratuais e não contratuais para elaboração da Proposta Orçamentária do exercício seguinte,

por meio eletrônico. Será enviada a planilha padrão das despesas de custeio e investimento

para preenchimento, anexa ao e-mail.

Nesta etapa também será feita a solicitação da estimativa de arrecadação da fonte 150 das

taxas dos imóveis funcionais à disposição da PGR para Assessoria de Atendimento e Suporte

à  Atividade  Finalística  (ASSAF)  e  com as  taxas  de  cessão  de  uso  (restaurante  e  bancos

instalados na PGR) para Subsecretaria de Logística e Serviços Gerais (SUBLOG).



É importante destacar que a fonte 150 (recursos próprios) representa 
menos de 5 % dos recursos despendidos com as despesas da SA.

A Secretaria de Administração é responsável pelo Planejamento Orçamentário das despesas

de sua competência nos seguintes Planos Internos:

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

PLANO INTERNO DESCRIÇÃO

TXIMOVEIS2
- DESPESAS COM 

TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DE 
IMÓVEIS FUNCIONAIS

MBIPGR2

- SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM, MANUTENÇÃO DAS 
ÁREAS VERDES INTERNAS E 
EXTERNAS E DAS 

PLANTAS E VASOS 
ORNAMENTAIS DA PGR. 

- SERVIÇO DE 
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS 
DA PGR/MPF, E SEUS ANEXOS.

ECOTRANSP

- SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 
VISANDO ATENDER O PROGRAMA 
ECOTRANSPORTE DA PGR

MSAPGR2

- PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM

- PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO, TRANSPORTE DE 
MOBILIÁRIO E AFINS, OPERAÇÃO DE 
FOTOCÓPIA E OUTROS.

- PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, POR MEIO DE MÃO DE 
OBRA RESIDENTE, DE ALMOXARIFE, 
MARCENEIRO E AJUDANTE DE 
MARCENEIRO, COM FORNECIMENTO 
DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE CONSUMO

- SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM 
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Importante: por meio destes planos internos, a SA é responsável pelo 
Planejamento Orçamentário dos objetos de despesas de sua competência. A lista de objetos 
de despesas que fazem parte do Planejamento Orçamentário da SA poderá ser consultada na
pasta (G:) da CEOF/SA. Esta lista é atualizada, com frequência, de acordo com as 
necessidades da SA. A nomenclatura dos Planos Internos pode ser modificada de um 
exercício financeiro para o outro, caso o contexto orçamentário exija alguma adaptação.

3. Fornece informações

Descrição

Responsável: Chefe de cada Área Administrativa da SA (Subsecretário/ Coordenador)



Prazo para realização da atividade: 05 (cinco) dias úteis

Fornecer as informações, preenchendo as planilhas de despesas de custeio e investimento,

detalhando as despesas contratuais e não contratuais de sua área de atuação, para elaboração

da Proposta Orçamentária do próximo exercício. 

As planilhas serão enviadas por meio eletrônico.

OBS:  Cada  plano  interno  da  SA  está  vinculado  a  uma  Área
Administrativa da SA, que será a responsável pelo detalhamento das despesas de sua
área de atuação.

4. Analisa informações

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA 

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Analisar  as  informações  prestadas  pelas  Áreas  Administrativas  referentes  às  despesas

contratuais e não contratuais para elaboração da Proposta Orçamentária do próximo exercício

para, se necessário, realizar ajustes.

Nesta etapa também, aplica-se o índice de correção para o próximo exercício, informado pela

SPO/MPF, para contratos de serviço e de mão de obra residente.

5. Realiza ajustes

Descrição

Responsável: Assessoria de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA 

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Realizar  os  ajustes  necessários,  após  análise  das  informações  prestadas  pelas  Áreas

administrativas da SA ou após a realização da atividade “7. Analisa a Proposta orçamentária”.

6. Preenche planilha da SA

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA 

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Preencher  a planilha de Planejamento Orçamentário da SA com os dados fornecidos pela

Áreas Administrativas da SA e demais ajustes, caso sejam necessários.

7. Analisa a Proposta Orçamentária

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 03 (três) dias úteis



Analisar,  discutir  e  avaliar,  por  meio  de  reunião  com  o  Assessor  de  Planejamento

Orçamentário  do  Gabinete  da  SA,  as  informações  e  planilhas  que  irão  subsidiar  a

consolidação da Proposta Orçamentária do ano seguinte. Caso necessário, serão feitos ajustes.

Importante: nesta fase recomenda-se a realização de reunião técnica com
o Responsável  de  cada  Área  Administrativa  da  SA,  tanto  na  fase  de elaboração da
Proposta Orçamentária do exercício seguinte, quanto na Reprogramação Orçamentária
do exercício corrente.

8. Aprova preliminarmente a Proposta Orçamentária

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Aprovar,  após  análise  das  informações  e  planilhas,  a  Proposta  Orçamentária  do  próximo

exercício, no âmbito da SA.

9. Preenche as planilhas da SPO/MPF

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Preencher as Planilhas da SPO/MPF com os dados da planilha da Proposta Orçamentária da

SA, aprovada pelo Secretário de Administração.

Enviar a planilha ao Secretário de Administração para conferência, por meio eletrônico.

10. Confere as planilhas preenchidas

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Conferir o preenchimento das planilhas que serão enviadas para SPO/MPF, de acordo com o

que foi discutido na reunião de aprovação da Proposta Orçamentária.

11. Envia planilhas para SPO/MPF

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Enviar  as planilhas preenchidas para SPO/MPF, por meio eletrônico,  após conferência do

Secretário de Administração.

12. Avalia informações

Descrição

Responsável: Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO/MPF)



Prazo para realização da atividade: não se aplica

Avaliar as informações contidas nas planilhas enviadas pela SA, para posterior envio à SG.

Nesta fase, é possível que a SPO/MPF necessite de esclarecimentos e/ou ajustes por parte da

SA,  geralmente,  mediante  reunião  com  o  Assessor  de  Planejamento  Orçamentário  do

Gabinete da SA.

13. Aprova Proposta Orçamentária 

Descrição

Responsável: Secretaria Geral (SG)

Prazo para realização da atividade: não se aplica

Aprovar  e  encaminhar  às  instâncias  superiores,  responsáveis  por  consolidar  e  aprovar  a

Proposta orçamentária do MPU, após a análise técnica e conclusão pela SPO/MPF de todas as

etapas relativas à Proposta Orçamentária da SA para o próximo exercício. 

14. Reprogramação Orçamentária

Descrição

Responsável: Secretaria de Administração - SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Avaliar as informações que foram enviadas, por meio de memorando, pela Secretaria Geral

com as seguintes diretrizes: 

a informação que a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MPF) encaminhará, por

meio  eletrônico,  orientações  e  formulários  que  irão  subsidiar  a  elaboração  da  1ª

Reprogramação Orçamentária do exercício corrente da SA; bem como o prazo limite para

devolução dos formulários preenchidos. 

OBS: As orientações contêm os limites do Referencial Monetário para o
exercício atual, com vistas a subsidiar à elaboração da 1ª Reprogramação Orçamentária
do exercício corrente.

Em seguida será enviada uma cópia desse memorando, por meio eletrônico, para Assessoria

de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA.

Importante:  Esse  memorando  da  Secretaria  Geral  é  encaminhado,
geralmente, entre os meses de março e abril.

REPROGRAMAÇÃO 

Elementos do processo

1. Solicita informações

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA



Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Solicitar  às  Áreas  Administrativas  da  SA a  atualização  das  despesas  estimadas,  feitas  na

planilha  da  Proposta  Orçamentária  da  SA,  encaminhada  no  exercício  anterior,  para  a

elaboração da 1ª Reprogramação Orçamentária do exercício corrente.

A atualização das despesas estimadas deverão ser feitas preenchendo o campo "Ajuste 01" da

planilha padrão das despesas de custeio e investimento.

Essa  medida  visa  subsidiar  as  Áreas  Administrativas  da  SA de  informações  relevantes

relativas aos planos internos sob sua responsabilidade, bem como auxiliar na definição dos

ajustes dos valores, caso necessário, para composição da 1ª Reprogramação Orçamentária. 

2. Atualiza estimativas

Descrição

Responsável: Áreas Administrativas da SA

Prazo para a resposta: 05 (cinco) dias úteis

Atualizar  as  estimativas  de  execução  de  contratos  administrativos  e  aquisições  para  o

exercício corrente, preenchendo as planilhas de despesas de custeio e investimento.

As planilhas preenchidas serão enviadas por meio eletrônico.

3. Analisa estimativas

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Realizar a análise e a crítica das estimativas prestadas pelas Áreas Administrativas da SA,

observando-se a execução da despesa até o momento para, se necessário, realizar as alterações

devidas.

4. Realiza alterações

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Realizar  as  alterações  necessárias,  adequando  a  programação  orçamentária  do  exercício

corrente às novas estimativas de execução, informadas pelas Áreas Administrativas da SA ou

após a  realização da  atividade “6.  Analisa  a  1ª  Reprogramação”,  observando o limite  do

Referencial Monetário.

5. Realiza os ajustes na planilha da SA

Descrição

Responsável: Assessoria de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA



Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Realizar os ajustes na Planilha da SA com os dados fornecidos pela Áreas Administrativas da

SA e demais  alterações,  caso sejam necessárias,  observando-se os Limites do Referencial

Monetário e os parâmetros Utilizados.

6. Analisa a 1ª Reprogramação

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 03 (três) dias úteis

Analisar,  discutir  e  avaliar,  por  meio  de  reunião  com  o  Assessor  de  Planejamento

Orçamentário  do  Gabinete  da  SA,  as  informações  e  planilhas  que  irão  subsidiar  a

consolidação da 1ª  Reprogramação Orçamentária  do exercício corrente .  Caso necessário,

serão feitos ajustes.

7. Aprova preliminarmente a 1ª Reprogramação

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Aprovar preliminarmente, no âmbito da SA, a 1ª Reprogramação Orçamentária do exercício.

8. Preenche as Planilhas da SPO/MPF

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Preencher  as  Planilhas  da  SPO/MPF  com  os  dados  da  planilha  da  1ª  Reprogramação

Orçamentária da SA, conforme aprovação e posterior envio ao Secretário de Administração

para conferência, por meio eletrônico.

9. Confere as planilhas preenchidas

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Conferir o preenchimento das planilhas que serão enviadas para SPO/MPF, de acordo com o

que foi discutido na reunião de aprovação da 1ª Reprogramação Orçamentária.

10. Envia planilhas para SPO/MPF

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil



Enviar  as planilhas preenchidas para SPO/MPF, por meio eletrônico,  após conferência do

Secretário de Administração.

11. Avalia informações

Descrição

Responsável: Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO/MPF)

Prazo para realização da atividade: não se aplica

Avaliar as informações contidas nas planilhas enviadas pela SA, para posterior envio à SG.

Nesta fase, é possível que a SPO/MPF necessite de esclarecimentos e/ou ajustes por parte da

SA,  geralmente,  mediante  reunião  com  o  Assessor  de  Planejamento  Orçamentário  do

Gabinete da SA.

12. Aprova 1ª Reprogramação Orçamentária 

Descrição

Responsável: Secretaria Geral (SG)

Prazo para realização da atividade: não se aplica

Aprovar e encaminhar os Referenciais  Monetários para o exercício corrente,  por meio de

Memorando, ao Secretário de Administração, após análise técnica e conclusão pela SPO/MPF

de todas as etapas relativas à 1ª Reprogramação Orçamentária.

13. Avalia diretrizes

Descrição

Responsável: Secretaria de Administração - SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Avaliar  informações  que foram enviadas,  por meio de memorando,  pela  Secretaria  Geral,

contendo as seguintes diretrizes para elaboração da 2ª Reprogramação Orçamentária da SA:

a informação que a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MPF) encaminhará, por

meio eletrônico, orientações e formulários, contendo os dados da execução orçamentária do

primeiro  semestre  que irão subsidiar  a  elaboração da 2ª  Reprogramação Orçamentária  do

exercício corrente da SA para o 2º  semestre;  bem como prazo limite  para devolução dos

formulários preenchidos.

Em seguida será enviada uma cópia desse memorando, por meio eletrônico, para Assessoria

de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Importante: Esse memorando da Secretaria Geral é encaminhado, 
geralmente, entre os meses de julho e agosto.

14. Solicita informações

Descrição



Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Solicitar às Áreas Administrativas da SA a revisão e a atualização das despesas estimadas,

feitas na 1ª  Reprogramação Orçamentária da SA, para a elaboração da 2ª  Reprogramação

Orçamentária do exercício corrente.

A atualização das despesas estimadas deverão ser feitas preenchendo o campo " Ajuste 2" da

planilha padrão das despesas de custeio e investimento.

Essa  medida  visa  subsidiar  as  Áreas  Administrativas  da  SA de  informações  relevantes

relativas aos planos internos sob sua responsabilidade, bem como auxiliar na definição dos

ajustes dos valores, caso necessário, para a composição da 2ª Reprogramação Orçamentária. 

15. Atualiza estimativas

Descrição

Responsável: Áreas Administrativas da SA

Prazo para a resposta: 05 (cinco) dias úteis

Atualizar  as  estimativas  de  execução  de  contratos  administrativos  e  aquisições  para  o

exercício corrente, preenchendo as planilhas de despesas de custeio e investimento.

As planilhas preenchidas serão enviadas por meio eletrônico.

16. Analisa estimativas

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Realizar o análise e a crítica das estimativas prestadas pelas Áreas Administrativas da SA,

observando-se a execução da despesa até o momento para, se necessário, realizar as alterações

devidas.

17. Realiza alterações

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Realizar  as  alterações  necessárias,  adequando  a  programação  orçamentária  do  exercício

corrente às novas estimativas de execução, informadas pelas Áreas Administrativas da SA ou

após a realização da atividade “19. Analisa a 2ª Reprogramação”, observando o limite do

Referencial Monetário.

18. Realiza os ajustes na planilha da SA

Descrição



Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Realizar  os  ajustes  necessários  na  planilha da  2ª  Reprogramação Orçamentária,  conforme

informações prestadas pelas Áreas Administrativas da SA e também com base nos dados das

execuções orçamentárias e contratuais da SA, considerando repactuações, encerramento de

contratos,  novas  contratações  e  outros  eventos  que  alterem  os  valores  estimados  da  1ª

Reprogramação Orçamentária do exercício corrente.

Importante: Nesta fase pode ocorrer remanejamento de recursos entre os 
itens da programação orçamentária, solicitação de recursos e, até mesmo, devolução de 
recursos à SPO/MPF.

19. Analisa a 2ª Reprogramação

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 03 (três) dias úteis

Analisar,  discutir  e  avaliar,  por  meio  de  reunião  com  o  Assessor  de  Planejamento

Orçamentário  do  Gabinete  da  SA,  as  informações  e  planilhas  que  irão  subsidiar  a

consolidação  da  2ª  Reprogramação  Orçamentária  do  exercício  corrente.  Caso  necessário,

serão feitos ajustes.

20. Aprova preliminarmente a 2ª Reprogramação

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Aprovar preliminarmente, no âmbito da SA, a 2ª Reprogramação Orçamentária do exercício.

21. Preenche as planilhas da SPO/MPF

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Preencher as Planilhas da SPO com os dados da planilha da 2ª Reprogramação Orçamentária

da  SA,  conforme  aprovação  e  posterior  envio  ao  Secretário  de  Administração  para

conferência, por meio eletrônico.

22. Confere as planilhas preenchidas da SPO/MPF

Descrição

Responsável: Secretário de Administração

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil



Conferir o preenchimento das planilhas que serão enviadas para SPO/MPF, de acordo com o

que foi discutido na reunião de aprovação da 2ª Reprogramação Orçamentária.

23. Envia planilhas para SPO/MPF

Descrição

Responsável: Assessor de Planejamento Orçamentário do Gabinete da SA

Prazo para realização da atividade: 01 (um) dia útil

Enviar  as planilhas preenchidas para SPO/MPF, por meio eletrônico,  após conferência do

Secretário de Administração.

24. Avalia informações

Descrição

Responsável: Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO/MPF)

Prazo para realização da atividade: não se aplica

Avaliar as informações contidas nas planilhas enviadas pela SA, para posterior envio à SG.

Nesta fase, é possível que a SPO/MPF necessite de esclarecimentos e/ou ajustes por parte da

SA,  geralmente,  mediante  reunião  com  o  Assessor  de  Planejamento  Orçamentário  do

Gabinete da SA.

25. Aprova 2ª Reprogramação Orçamentária 

Descrição

Responsável: Secretaria Geral (SG)

Prazo para realização da atividade: não se aplica

Aprovar e encaminhar os Referenciais Monetários para o encerramento do exercício corrente,

por meio de Memorando, ao Secretário de Administração, após análise técnica e conclusão

pela SPO de todas as etapas relativas à 2ª Reprogramação Orçamentária.


