
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 1, DE 3 DE AGOSTO DE 2018. 

Aprova o manual de normas e procedimentos referente ao processo Envio de
Notas Fiscais/Fatura para pagamento, inserido no macroprocesso Orçamento
e Finanças.

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Regimento Interno

Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5/5/2015,

resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual de Normas e Procedimentos do processo de trabalho Envio

de Notas Fiscais/Fatura para pagamento, integrante da arquitetura de processos do MPF;

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

conforme manual anexo;

Art. 3º São atribuições da Secretaria Estadual, como responsável pelo processo:

I  -  Cumprir  rigorosamente  as  normas  e  procedimentos  estabelecidos  no  referido

manual, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre a utilização deste.

II  -  Acompanhar  o  cumprimento  do  manual  por  todas  as  Unidades  do  MPF

envolvidas nos respectivos processos de trabalho.

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

dos processos;

IV - Propor ao Escritório de Processos local, sempre que necessário, a atualização e

revisão do manual.

Art. 4º É responsabilidade do Escritório de Processos da Procuradoria da República

no Estado do Paraná:

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

e procedimentos.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf


II  -  providenciar  a  divulgação  e  o  registro  dos  respectivos  manuais  e  das  suas

posteriores modificações.

Art. 5° São indicadores do processo:

I - Envio de Notas Fiscais/Fatura para pagamento:

a) Percentual das despesas pagas.

Art. 6° Fica revogada a Instrução de Serviço nº 04, de 19 de setembro de 2017.

Art. 7° Esta instrução de serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PAULA CRISTINA CONTI THÁ

Este texto não substitui o   publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 8 ago. 2018. Caderno Administrativo, p.
20.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/119092/IN_PRPR_2017_4.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/155741/DMPF_ADM_20180808.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/155741/DMPF_ADM_20180808.pdf
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Apresentação

Este Manual é resultado do trabalho da Procuradoria da República no Estado do Paraná em

parceria com o Escritório de Processos Local no sentido de que o Ministério Público Federal padro-

nize a forma de execução de seus processos de trabalho.

Por constituir-se um instrumento importante num contexto de modernização e de acompa-

nhamento da velocidade das mudanças, este Manual deve primar a flexibilidade e a adaptação diante

das futuras realidades, podendo sofrer modificações e revisões normalmente requeridas pela necessi-

dade de melhoria contínua dos serviços prestados pelo Ministério Público Federal.

Objetivo –  pretende-se, com a implementação deste Manual de Normas e Procedimentos,

disciplinar e padronizar os processos de trabalho na Unidade.

Âmbito de aplicação – este Manual de Normas e Procedimentos será executado no âmbito

da Procuradorias da República no Estado do Paraná.

Este Manual de Normas e Procedimentos deverá ser revalidado a cada dois anos ou a qual-

quer tempo em virtude de alterações significativas no processo. 

Alterações e sugestões de melhoria deverão ser encaminhadas ao Escritório de Processos lo-

cal da unidade.



Indicadores do Processo

Indicador Descrição Fórmula do Cálculo Periodicidade Fonte de Informação

Percentual das despesas
pagas

Total das despesas
pagas dentro do

exercício em relação ao
total empenhado

Total pago/Total
empenhado

Semestral SIAFI
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1. Envio de Notas Fiscais/Fatura para pagamento

Descrição
Este processo descreve a realização de pagamentos de despesas no âmbito da Procuradoria
da República no Estado do Paraná.  O pagamento, enquanto terceiro estágio da execução
da despesa pública,  caracteriza-se por  ser uma ordem emanada por  servidor/autoridade
competente para utilização dos recursos da conta única, ao ordenador de despesas, com
vistas ao  crédito  ao  respectivo favorecido.  Ou seja,  é uma forma de uso  dos  recursos
públicos  e,  portanto,  deve  seguir  ritos  transparentes  e  permeados  pelo  princípio  da
legalidade.
A Coordenadoria de Administração é a responsável pela execução orçamentária e financeira
referente à contratação de serviços e aquisição de bens de consumo e permanente.
A execução dos pagamentos de despesa fica a cargo da Divisão de Execução Orçamentária
e Financeira (DEOF) da Coordenadoria de Administração.

1. RECEBE NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO

Executantes
Setor Solicitante

Descrição

1- As notas fiscais deverão ser atestadas e juntadas ao procedimento de contratação, com as
certidões negativas válidas e SIMPLES, para as empresas optantes pelo SIMPLES.

Obs: Certidões negativas válidas necessárias: 1) Certidão negativa de débitos trabalhis-
tas; 2) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da Uni-
ão; e 3) Certificado de regularidade do FGTS.

 2. RECEBE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ALUGUÉIS

Executantes

Gestor e Fiscal Técnico do Contrato 

Descrição

1- AUTUAR PGEA DE PAGAMENTO PARA CADA CONTRATO DE SERVIÇO E DE
ALUGUEL
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1.1 O gestor de cada unidade deverá criar no sistema Único um Termo de Autuação e autuá-
lo como Procedimento de Gestão Administrativa Eletrônico (PGEA). Os campos deverão
conter as seguintes informações:

d) RESUMO: PGEA PAGAMENTO CONTRATADA/UNIDADE/SERVIÇO 

Ex.: PGEA PAGAMENTO - MASTER – CURITIBA – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AR-
MADA

di) CAPA:  Processo de pagamento do contrato nº XX/20XX, referente ao PGEA nº
1.25.000.00XXXX/20XX-XX (PE nº XX/20XX), celebrado com XXXX e que tem por ob-
jeto a prestação de serviço de XXXX.

Ex:  Processo  de  pagamento  do  contrato  nº  234/2013,  referente  ao  PGEA  nº
1.25.000.001057/2013-24 (PE nº 12/2013), celebrado com Master Vigilância Especializada
SS Ltda. e que tem por objeto a prestação de serviço de vigilância armada.

dii) TEMA CNMP:  930275 - Execução Orçamentária, Financeira e Fiscal (GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO))

1.2 – Após a autuação, deve-se fazer referência simples ao processo original de contratação.
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1.3 – No PGEA de pagamento, devem ser juntadas as cópias de contrato ou do último ter-
mo aditivo (ou apostila) firmado ao longo da vigência do contrato.

1.4 – O PGEA de pagamento será por exercício financeiro.

2 – RECEBE NOTA FISCAL/FATURA ELETRÔNICA

2.1 Ao receber a nota fiscal/fatura eletrônica, o gestor deverá verificar o valor, o período de
referência, CNPJ do emitente e do destinatário e o domicílio bancário. Se não houver incon-
sistência, o gestor deve cadastrá-la no sistema Único como documento recebido eletrônico. 

No caso de inconsistência, solicitar à contratada a correção do documento.

1. Tipo de documento: Nota Fiscal

2. Número: Número da nota fiscal

3. Complemento do número: Ref. Mês/Ano

Ex: NOTA FISCAL Nº 31228-2017 REF JUNHO/2017

4. Resumo: NF/RECIBO/FATURA MÊS e ANO DE REFERÊNCIA. 

Ex.: NF JUNHO/2017

5. Inserir a íntegra do documento e certificar o expediente

2.2 Juntar a nota fiscal no PGEA.

3 – RECEBE NOTA FISCAL/FATURA /RECIBO FÍSICO
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3.1 Ao receber a nota fiscal/fatura/recibo físico, o gestor deverá verificar o valor, o período
de referência e o domicílio bancário. Se não houver inconsistência, o gestor deverá digitali-
zar o documento e cadastrá-lo no sistema Único como documento recebido físico.

No caso de inconsistência, solicitar à contratada a correção do documento.

6. Tipo de documento: Nota Fiscal

7. Número: Número da nota fiscal

8. Complemento do número: Ref. Mês/Ano

Ex: NOTA FISCAL Nº 31228-2017 REF JUNHO/2017

9. Resumo: NF/RECIBO/FATURA MÊS e ANO DE REFERÊNCIA. 

Ex.: NF JUNHO/2017

10. Inserir a íntegra do documento e certificar o expediente

3.2 Depois do cadastro no sistema, deve ser criada “cópia eletrônica” para o trâmite do do-
cumento em formato eletrônico.

3.3 Juntar a cópia eletrônica da nota fiscal no PGEA.

3.4 O documento físico será arquivado na unidade que o recebeu.

Obs: A digitalização deve ter resolução mínima de 200dpi e com Reconhecimento Óptico
de Caracteres (OCR), preferencialmente em tons de cinza, formato PDF (art. 23 da Porta-
ria PGR 350, de 28/4/2017).
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4 – CERTIDÃO DO FISCAL TÉCNICO 

No sistema Único, dentro do PGEA de pagamento, o fiscal técnico do contrato deverá sele-
cionar a providência “Criar documento juntando sem providência”:

 Tipo do documento: Atestado

 Resumo: Atestado de serviço prestado.

O fiscal técnico deverá juntar no campo “íntegra” do documento criado, a certidão do fiscal
técnico do contrato, obtida no Sistema de Gestão Administrativa (SGA), e assiná-la.

Obs: Para o procedimento de inclusão de nota fiscal e ateste no Sistema de Gestão Admi-
nistrativa (SGA) consultar o Manual (pág. 71) disponível no próprio SGA.

5 - CERTIDÃO DO GESTOR

No sistema Único, dentro do PGEA de pagamento, o gestor do contrato deverá selecionar a
providência “Criar documento juntado sem providência”:

 Tipo do documento: Certidão

 Resumo (serviço continuado com mão de obra): CERTIFICO, para fins de paga-
mento da nota fiscal eletrônica nº XXX, referente ao período de XXX, que a presta-
ção do serviço de XXX na sede da Procuradoria da República no Município de
XXX, objeto do contrato nº XXX, foi satisfatória, conforme atestado de serviços
prestados emitido pelo fiscal técnico do contrato; a contratada XXX se encontra em
situação fiscal regular na presente data, conforme certidões  anexas à nota fiscal; e
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apresentou os documentos trabalhistas exigidos na cláusula de pagamento de contra-
to. Dessa forma, remeto o presente processo a essa Secretaria Estadual para provi-
dências necessárias ao pagamento da despesa acima citada.

 Resumo (serviço): CERTIFICO, para fins de pagamento da nota fiscal eletrônica nº
XXX, referente ao período de XXX, que a prestação do serviço de XXX na sede da
Procuradoria da República no Município de XXX, objeto do contrato nº XXX, foi
satisfatória, conforme atestado de serviços prestados emitido pelo fiscal técnico do
contrato; a contratada XXX se encontra em situação fiscal regular na presente data,
conforme certidões anexas à nota fiscal. Dessa forma, remeto o presente processo a
essa Secretaria Estadual para providências necessárias ao pagamento da despesa aci-
ma citada.

 Resumo (contratado é pessoa física): CERTIFICO, para fins de pagamento do re-
cibo de aluguel, referente ao período de XXX, que a prestação do serviço de LOCA-
ÇÃO DE IMÓVEL, sede da Procuradoria da República no Município XXX, objeto
do contrato nº XXX, foi satisfatória, conforme atestado de serviços prestados emiti-
do pelo fiscal técnico do contrato; o contratado XXX é pessoa física sendo dispensa-
das as certidões negativas. Dessa forma, remeto o presente processo a essa Secreta-
ria Estadual para providências necessárias ao pagamento da despesa acima citada.

O gestor deverá juntar no campo “íntegra” do documento criado “Despacho do Gestor”, as
certidões negativas válidas e SIMPLES quando houver.

Obs1: Certidões negativas válidas necessárias: 1) Certidão negativa de débitos trabalhis-
tas; 2) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da Uni-
ão; 3) Certificado de regularidade do FGTS; 4) Certidão negativa de débitos tributários e
de dívida ativa estadual (quando requerida contratualmente); e 4) Certidão negativa de
tributos municipais (quando requerida contratualmente). 

Obs2: As certidões negativas de débitos trabalhistas, de débitos relativos aos tributos fede-
rais e à dívida ativa da União e o certificado de regularidade do FGTS estão disponíveis
no Banco de Certidões da PR/PR. Para as PRMs acessarem o Banco é necessário digitar
no windows explorer o seguinte caminho:

\\10.83.44.244\prprdados\CURITIBA\SE\Conformidade\Banco de Certidões
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Obs3:  Em alguns contratos de serviço continuado um arquivo consolidado com as certi-
dões pode ser encontrado na íntegra do documento diverso criado mensalmente pela Ges-
tão de Contratos PR/PR e informado por e-mail às PRMs.

Obs4: Links para obter certidões

 Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União

(  https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Inform
aNICertidao.asp?Tipo=1  )

 Certificado de regularidade do FGTS

 (https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)

 Certidão negativa de débitos trabalhistas 

http://www.tst.jus.br/certidao/

 Certidão de débitos tributários e de dívida ativa estadual 

 http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica
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 Consulta ao Simples Nacional

(https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21)

 3. AVALIA PAGAMENTO DA DESPESA

Executantes

Secretaria Estadual - Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

Descrição

O gestor do contrato deverá movimentar, no sistema Único, o PGEA de pagamento para a
Secretaria Estadual, com, no mínimo, 03 (três) dias úteis, antes do prazo de vencimento
para pagamento. A Secretaria Estadual avaliará o pagamento da despesa por meio da etapa
1 da Conformidade.

CONFORMIDADE ETAPA 1 – Conferir todos os documentos que foram emitidos para
execução do pagamento, principalmente aqueles relacionados à Nota de Empenho, docu-
mento fiscal, despacho de solicitação e demais documentos referentes à liquidação e execu-
ção da despesa.

Obs: Caso o pagamento seja autorizado o processo deve seguir para atividade “05. Assina
autorização de pagamento”, caso contrário o processo deve seguir para atividade “04.
Notifica a área demandante”.

 4. NOTIFICA A ÁREA DEMANDANTE

Executantes

Secretaria Estadual - Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

Descrição

Caso esteja faltando algum documento,  ou seja, constatada alguma impropriedade a área
demandante deve ser notificada (ANEXO I – Despacho para correção de divergência).

Importante: A Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário deve notificar
a Área demandante com a maior brevidade possível, pois alguns processos de pagamento
podem possuir faturas com prazo de vencimento muito curto.
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 5. ASSINA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Executantes

Secretaria Estadual – ordenador de despesas

Descrição

O  ordenador  de  despesas  deve  assinar  o  despacho  de  autorização  de  pagamento  e
movimentar o processo para Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – DEOF/PR
que  executará  o  pagamento  da  despesa  (Anexo  II  –  Despacho  para  autorização  de
pagamento).

Base legal: A IN STN nº 04/2004 dispõe sobre a autorização da ordem bancária:

Art. 5º A emissão de Ordem Bancária será precedida de autorização do titular da Unidade
Gestora, ou preposto, em documento próprio da Unidade, e para o caso de ordens bancá-
rias que necessitam de autorização eletrônica, a assinatura está restrita ao Ordenador de
Despesa, titular ou substituto, e ao Gestor financeiro, titular ou substituto, indicados no ca-
dastro da tabela das Unidades Gestoras, sendo estes os responsáveis pela autorização do pa-
gamento.

 6. EFETUA PAGAMENTO

Executantes

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF

Descrição

Preencher no SIAFI as informações referentes aos dados do pagamento. Em seguida, deve
registrar as informações para que o SIAFI emita o número dos documentos gerados. Os
principais documentos a serem emitidos são:

- Nota de Sistema (NS);

- Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF (DF);

- Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DAR (DR);

- Guia da Previdência Social – GPS (GP); e

- Ordem Bancária (OB) ou Guia de Recolhimento da União – GRU (GR).
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 07. ASSINA ORDEM BANCÁRIA 

Executantes

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF

Descrição

Assinar  as  ordens  bancárias  eletronicamente  no  SIAFI,  por  meio  da  transação
>ATUREMOB (Atualiza liberação ordem bancária), após a conferência de todos os dados
relacionados ao pagamento.

 

 08. CONFERE DOCUMENTOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO 

Executantes

Secretaria Estadual - Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

Descrição

CONFORMIDADE – ETAPA 2: Analisar as Ordens Bancárias e GR, conferir se foram re-
gistradas no CNPJ correto do credor, bem como os dados bancários do credor, nº do pro-
cesso e valor líquido (ANEXO III – Despacho da Etapa 2 da conformidade).

 09. ASSINA ORDEM BANCÁRIA 

Executantes

Secretaria Estadual – ordenador de despesas

Descrição

Assinar  as  ordens  bancárias  que  foram autorizadas,  no  SIAFI,  por  meio  da  transação
>ATUREMOB.

 10. ANALISA CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO 

Executantes

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão
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Descrição

CONFORMIDADE – ETAPA 3: O servidor responsável pela conformidade de registros de
gestão realizará a análise dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira
e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Fede-
ral (SIAFI) e certificará a existência dos documentos hábeis que comprovem tais operações.

 11. EMITE PLANILHA DE CONFORMIDADE 

Executantes

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão

Descrição

Após constatar que todas as informações referentes ao pagamento estão de acordo com as
normas vigentes, deverá ser emitida a planilha de conformidade documental (Anexo IV –
Planilha de Conformidade Documental). Em seguida, o processo será movimentado ao Ges-
tor de Contrato para juntada mensal de notas fiscais/faturas a serem pagas durante a vigên-
cia do contrato dos serviços continuados e aluguéis. Em caso de fornecimento (pagamento
único), movimentar à DEOF para arquivamento.

 12. ARQUIVA PGEA DE PAGAMENTO 

Executantes

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF

Descrição

Ao término da vigência do contrato  dos serviços continuados e aluguéis e,  em caso de
fornecimento (pagamento único) a DEOF arquivará o processo de pagamento no sistema
Único.
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 ANEXO I – MODELO DE DESPACHO PARA CORREÇÃO DE DIVERGÊNCIA

À …………………………………….

Assunto: (ausência do ateste, dados bancários...)

DESPACHO

Encaminhamos os autos para (citar o tipo de divergência encontrada e que demanda provi-
dências) referentes ao pagamento da Nota Fiscal nº xxx, fl. xx.

Curitiba, xx de xxx de 20xx.

Nome do servidor

<Cargo ou Função>
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ANEXO II – MODELO DE DESPACHO PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Despacho nº:

Referência: (nº do processo de pagamento)

DESPACHO

De acordo com as informações dos autos, autorizo pagamento ao prestador de serviços indi-
cado na nota fiscal xxx, atestada, fl. xx, com a devida retenção do(s) respectivo(s) tributo(s),
conforme o caso.

Curitiba, xx de xxx de 20xx.

Secretário Estadual
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 ANEXO III – MODELO DE DESPACHO DA ETAPA 2 DA CONFORMIDADE

Despacho nº:

Referência: (nº do processo de pagamento)

DESPACHO

Ao ordenador de despesa para assinatura de ordem bancária eletrônica XXX, cujos docu-
mentos (nota fiscal atestada, nota de empenho e certidões de regularidade fiscal) e os dados
(CNPJ, dados bancários do credor, nº do processo, glosas e valor líquido) foram verificados
e encontram-se corretos.

Após encaminhe-se para Serviço de Conformidade.

Curitiba, xx de xxx de 20xx.

Nome do servidor

<Cargo ou Função>
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ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL

Processo nº:

ITENS GERAIS EM CONFORMI-
DADE

SEM CONFORMI-
DADE

OBSERVAÇÃO

NS xx de 20xx foi registrado no CNPJ
correto da NF, estão corretos possível
glosa, valor bruto e valores retidos.

DARF xxx de 20xx foi registrada no
CNPJ  correto,  estando  corretas  a
alíquota de recolhimento, base de cál-
culo, nº de processo e valor. 

DAR xxx  de  20xx  foi  registrada  no
CNPJ correto, estando correto o Mu-
nicípio beneficiado, o código da recei-
ta, alíquota, número e data de emissão
de nota fiscal e valor.

GPS  xxx  de  20xx  foi  registrada  no
CNPJ correto, estando correto o códi-
go de recolhimento, competência e va-
lor

Em cumprimento à IN/STN nº 06, de 31/10/2017, certificamos que foi procedida a Confor-
midade de Registro de Gestão relativa aos documentos registrados no SIAFI na data de
xx/xx/20xx.

Encaminhamos os autos ao:

( ) Setor responsável/arquivamento.

( ) Gestor do contrato

Curitiba, xx de xxx de 20xx.

Nome do servidor

Responsável pela Conformidade dos Registros de Gestão
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ANEXO V – DOCUMENTOS A SEREM ANALISADOS NA CONFORMIDADE

1. NOTA FISCAL (NF)

a) Verificar se a NF é de venda ou serviço.

b) Verificar se todos os dados do destinatário estão corretos.

c) Verificar se a data de emissão é igual ou posterior a data da NE.

d) Verificar se a descrição, quantidade, valor unitário e total dos materiais/obras ou serviços
estão de acordo com a NE.

e) Verificar se a está devidamente atestada com data, matrícula, cargo, nome legível e assina-
tura.

2. NOTA DE EMPENHO (NE)

a) Verificar UG emitente.

b) Verificar favorecido. 

c) O texto da observação deve contemplar as informações mínimas necessárias para transpa-
rência e fidedignidade do fato.

d) Verificar se a espécie do Empenho é a devida (1-Ordinário, 2-Reforço, 3-Anulação, 4-
Cancelamento por falta de disponibilidade de caixa).

e) Verificar a modalidade de licitação utilizada na compra (06-Dispensa de licitação, 07-Ine-
xigível, 08-Não se aplica, 09-Suprimento de Fundos, 16-Pregão).

No caso de Suprimento de Fundos (SF)

a) Modalidade de licitação – 09 (Suprimento de Fundos)

b) Subelemento da despesa – 96

c) Favorecido da NE – pode ser suprido ou a própria UG (no caso de sigiloso);

d) Naturezas de despesas – 339030; 339033; 339036; 339039

3. ORDEM BANCÁRIA (OB)

a) Verificar se o favorecido é o mesmo da Nota de Empenho.

b) Verificar se os dados bancários (Banco/Agência/Conta-Corrente) do favorecido.
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c)  Verificar  se  o  documento  origem  é  o  documento  hábil  realizado  no  SIAFI  (Ex.
2016NE000001).

d) Verificar se o campo Observação contempla informações mínimas para transparência e fi-
dedignidade.

e) Verificar os percentuais aplicados nas deduções e as bases de cálculo utilizadas.

f) Verificar o valor líquido.

4. DARF

Deverão ser verificados os seguintes registros: Contribuintes, Código da Receita, Base de
Cálculo e Observação (nome da empresa, mês de referência, número da nota fiscal e número
do PA, caso existente).

5. GPS
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Deverão ser verificados os seguintes registros: Recolhedor, Código de Pagamento, Compe-
tência e Valor do INSS retido.

6. DAR

Deverão ser verificados os seguintes registros: Município Favorecido, Valor Total, UG To-
madora Serviço, Alíquota da NF, Município da UG Tomadora, Município da NF e Valor da
NF.
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7. NS

Conferir os seguintes registros: Favorecido, Observação, Contas de Contrato e Valor Total.
Para contratos referente à copeiragem, auxiliares, recepcionistas, telefonistas, limpeza, for-
necimento de combustível, Copel-Telecomunicações e Plan-Assiste, conferir o Número de
Empenho.
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