
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRMG Nº 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aprova os procedimentos relativos ao processo Execução Orçamentária e Financeira
–  Informação  Orçamentária,  constantes  do  manual  instituído  pelo  Escritório  de
Processos Organizacionais da Procuradoria da República em Minas Gerais. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

Art.  1º  Definir  o  processo  de  Execução Orçamentária  e  Financeira  –  Informação

Orçamentária (código 03.10.02.02) como integrante do portfólio de processos da Procuradoria da

República em Minas Gerais.

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

de Execução Orçamentária e Financeira – Informação Orçamentária, inserido no macroprocesso de

Suporte Institucional (código 03), conforme Anexo desta Instrução de Serviço.

Art. 3º São atribuições da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira (DEOF),

como responsável pelo processo:

I  -  cumprir  as  normas  e  procedimentos  estabelecidos  no  manual  de  normas  e

procedimentos, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre a sua utilização; 

II - acompanhar o cumprimento do manual de normas e procedimentos pelos setores

da PR/MG envolvidos nos respectivos processos de negócio; 

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

melhoria de processos; e

IV -  propor  ao  Escritório  de  Processos  Organizacionais  da  PR/MG,  sempre  que

necessário, a atualização e a revisão do manual de normas e procedimentos. 

Art. 4º São atribuições do Escritório de Processos Organizacionais da PR/MG: 

I - promover, sob supervisão e aprovação do Procurador-chefe, a análise, formatação

e a atualização pertinentes do manual de normas e procedimentos; e

II - providenciar a publicação e o registro do respectivo manual e de suas posteriores

modificações. 



Art. 5° Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

BRUNO NOMINATO DE OLIVEIRA

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasilia, DF, 15 fev. 2017. Caderno Administrativo, p. 42-44.

http://textual.pgr.mpf.mp.br/aplicativos/bases/DiarioMPF/EDMPF-ADM/DMPF-ADMINISTRATIVO-2017-02-14.pdf


Anexo da Instrução de Serviço PR/MG nº 4/2016

03. SUPORTE INSTITUCIONAL
03.10. Gestão Orçamentária e Financeira
03.10.02. Execução Orçamentária e Financeira 
03.10.02.02. Informação Orçamentária

Elementos do processo

2.1. Verifica solicitação

Receber o processo, identificar o tipo de contratação e conferir a solicitação para aquisição de material e/ou contratação 
de serviços.

Executor: DEOF

2.2. Realiza ajustes

Caso constatada alguma divergência, encaminhar ao Gestor Financeiro para providenciar junto ao solicitante os ajustes 
necessários.

Executor: Gestor Financeiro

2.3. Verifica disponibilidade de recursos 

Verificar a existência de crédito disponível na conta contábil e no plano interno em referência.

Executor: DEOF

2.4. Comunica indisponibilidade

Caso o valor da despesa exceda o limite de crédito disponível, encaminhar ao Ordenador de Despesa para análise. 

Executor: DEOF

2.5. Encaminha solicitação de recurso à SG

Caso a  contratação  seja  imprescindível,  encaminhar  Ofício  do  Procurador-Chefe  à  Secretaria  Geral  justificando  a
despesa e informando o montante necessário.

Executor: Gabinete do Procurador-Chefe

2.6. Comunica ao Ordenador de Despesa

Encaminhar a resposta da Secretaria Geral ao Ordenador de Despesa.

Executor: Gabinete do Procurador-Chefe

2.7. Analisa possibilidade de remanejamento

Analisar a possibilidade e viabilidade de remanejamento de outra conta contábil ou plano interno do valor necessário à
cobertura da despesa.

Executor: Ordenador de Despesa

2.8. Solicita remanejamento à SPO

Encaminhar mensagem eletrônica à Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO), solicitando o remanejamento de
recursos autorizado pelo Ordenador de Despesa.

Executor: DEOF

2.9. Comunica ao solicitante



Caso não tenha havido liberação do recurso ou o remanejamento não tenha sido autorizado, comunicar ao solicitante.

Executor: Ordenador de Despesa

2.10. Arquiva processo

Verificar a necessidade de inclusão da despesa em programação futura da Unidade e arquivar o processo.

Executor: Ordenador de Despesa

2.11. Informa disponibilidade 

Informar a disponibilidade de recursos para a cobertura da despesa.

Executor: DEOF

2.12. Encaminha à SLDE

Em se tratando de procedimento licitatório,  encaminhar os autos à Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas
(SLDE) para as providências necessárias.

Executor: DEOF

2.13. Informa valores executado e a liquidar

No caso de contratação direta, informar o valor executado no exercício no subitem em referência, bem como o valor
empenhado no subitem a liquidar.

Executor: DEOF

2.14. Verifica valor executado e a liquidar

No  caso  de  dispensa  em razão  do  valor,  verificar  se  a  soma (valor  executado  no  subitem no  exercício  +  valor
empenhado a liquidar no subitem a liquidar) excede o limite legal.

Executor: DEOF

2.15. Emite informações complementares

Caso o gasto no subelemento, no exercício,  seja superior ao limite constante no inciso I (para obras e serviços de
engenharia) ou II (para outros serviços e compras) do art. 24 da Lei 8.666/93, emitir informações complementares
especificando os gastos por localidade (unidade administrativa) e pela natureza do objeto.

Executor: DEOF

2.16. Analisa gastos no exercício

Analisar se o gasto realizado no exercício refere-se a despesas de mesma natureza, semelhança ou afinidade daquela em
referência e/ou se foi executado em uma mesma área de atuação profissional, comercial ou empresarial de possíveis
fornecedores ou prestadores de serviços a serem contratados.

Executor: Gestor Financeiro

2.17. Solicita autorização para empenho

Solicitar autorização para contratação ao Ordenador de Despesa, indicando o fundamento legal aplicável.

Executor: Gestor Financeiro

2.18. Comunica ao Ordenador de Despesa

Comunicar  ao  Ordenador  de  Despesa  a  impossibilidade  de  contratação  por  dispensa  de  licitação,  em  razão  de
configuração de fracionamento de despesa.



Executor: Gestor Financeiro

2.19. Encaminha à SLDE

Verificar a viabilidade da contratação ser realizada por procedimento licitatório. Em caso afirmativo, encaminhar os
autos à Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas (SLDE) para as providências necessárias.

Executor: Ordenador de Despesa

2.20. Comunica ao solicitante

Na impossibilidade ou inviabilidade de realização de certame licitatório, comunicar ao solicitante o não atendimento do
pleito.

Executor: Ordenador de Despesa

2.21. Arquiva processo

Verificar a possibilidade de inclusão da despesa em programação futura da Unidade e arquivar o processo.
Executor: Ordenador de Despesa

2.22. Encaminha à DEOF

Encaminhar os autos à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, autorizando o empenho da despesa.

Executor: Ordenador de Despesa

03.10.02.03 - Empenho de Despesa

Processo de trabalho que detalha os procedimentos necessários à realização do empenho de despesa, ato emanado de
autoridade competente, que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição
(art. 58, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964). 

Executor: DEOF


