
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 1, DE 31 DE JANEIRO DE 2019. 

Aprova o manual de normas e procedimentos referente ao processo Realizar
conformidade  documental  dos  registros  de  gestão,  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,

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

Realizar conformidade documental dos registros de gestão, 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  das

Coordenadorias 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 – Realizar conformidade dos registros de gestão:

Percentual de processos conferidos.

Art. 6° 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, 13 fev. 2019. Caderno Administrativo, 
p. 26.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/171087/DMPF_ADM_20190213.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/171087/DMPF_ADM_20190213.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 dian-

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

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

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

nar e padronizar os processos de trabalho na Unidade.

Âmbito de aplicação – Este Manual de Normas e Procedimentos será executado no âmbito da Pro-

curadorias da República no Estado do Paraná.

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

po em virtude de alterações significativas no processo. 

Alterações e sugestões de melhoria deverão ser encaminhadas ao Escritório de Processos local da

unidade.



Indicadores do Processo

Indicador Descrição Fórmula do Cálculo Periodicidade Fonte de Informação

Percentual de processos
conferidos

Total de processos
recebidos diariamente

em relação ao total
conferido

Total de processos
recebidos pelo total de
processos conferidos

Diária - SIAFI

- Sistema Único Digital
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1. Realizar Conformidade Documental dos Registros de Gestão

Descrição

Este  processo  consiste  na  certificação  dos  registros  dos  atos  e  fatos  de  execução
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração
Financeira  do  Governo  Federal  (SIAFI)  e  da  existência  de  documentos  hábeis  que
comprovem tais operações.
A conformidade deve ser  realizada  por  servidor  previamente designado pelo titular  da
unidade gestora credenciado para esse fim junto ao SIAFI, de modo que seja mantida a
segregação entre a função de emitir documento e a de registrar a conformidade. O servidor
e  o  substituto  responsáveis  pela  conformidade  deverão  ser  formalmente  designados
mediante portaria publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público Federal.
Cumpre destacar que, tendo em vista a impossibilidade de análise de todos os documentos
gerados no SIAFI, de acordo com os Princípios da Eficiência e Razoabilidade e atentando
para o controle interno e redução de riscos, a conformidade dos registros de gestão da
Procuradoria da República no Estado do Paraná verifica os seguintes documentos:
- Ordem Bancária – OB;
- Documento de Arrecadação Fiscal – DARF;
- Guia de Previdência Social – GPS;
- Documento de Arrecadação – DAR;
- Nota de Empenho – NE; 
- Nota de Sistema – NS;
- Relatório de Movimentação de Bens (RMB);
- Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMMA); e
- Suprimento de Fundos.
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A) NOTA DE EMPENHO

Descrição:

Para  cada  empenho  será  extraído  um documento  denominado  ‘Nota  de  Empenho’  que
indicará  o  nome  do  credor,  a  especificação  e  a  importância  da  despesa,  bem como  a
dedução desta do saldo da dotação própria.

ELEMENTOS DO PROCESSO 

1. Emite Nota de Empenho

Descrição

1. Emitir as Notas de Empenho (NE);

2. Juntar ao PGEA de contratação, suprimentos de fundos ou pagamento;
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3. Designar o Analista de Planejamento e Orçamento no respectivo PGEA para que possa
visualizar a minuta da Nota de Empenho.

Executante
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF 

2. Analisa documentação

Descrição

1. No sistema Único, verificar no PGEA que originou a Nota de Empenho se há documen-
tos de solicitação de despesa devidamente autorizados pelo ordenador de despesa substitu-
to.

2. Na Nota de Empenho deverão ser verificados os seguintes registros: Emitente, Credor,
Valores (unitário e total), Município, Plano Interno, Tipo (1. Ordinário, 2. Estimativo ou 3.
Global), Modalidade de Licitação (06–Dispensa de licitação, 07-Inexigível, 08-Não se apli-
ca, 09-Suprimento de Fundos, 16-Pregão), ND e Campo Observação (contempla as infor-
mações mínimas necessárias para transparência e fidedignidade do fato).
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3. Caso as informações estejam corretas, seguir para atividade “4. Assina Nota de Empe-
nho”. Caso contrário, segue para a atividade “3. Providencia Regularização”.

Executante

Secretaria Estadual – Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

3. Providencia regularização

Descrição

Caso haja alguma inconsistência, a DEOF deverá ser informada para correção antes da assi-
natura do ordenador de despesas substituto.

Executante

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF

4. Assina Nota de Empenho

Descrição

O ordenador de despesas substituto deve assinar a Nota de Empenho emitida.

Executante

Secretaria Estadual – Ordenador de Despesas Substituto
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B) PAGAMENTO DE DESPESA

Descrição:

Analisa os documentos emitidos para o pagamento da despesa, tais como: nota fiscal, fatura
ou recibo, nota de sistema (NS), documentos de recolhimento: DARF, DAR, GPS e Ordem
Bancária (OB) ou Guia de Recolhimento (GR).

ELEMENTOS DO PROCESSO 

1. Analisa documentação

Conforme o Manual de Normas e Procedimentos - Envio de Notas Fiscais/Fatura para paga-
mento, nos processos de pagamento de despesas a análise dos documentos acontece em três
etapas:
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Fonte: Manual de Normas e Procedimentos – Envio de Notas Fiscais/Fatura para pagamento

ETAPA 1 – Avalia pagamento da despesa

Descrição

Conferir todos os documentos que foram emitidos para execução do pagamento, verifican-
do se:

• a Nota Fiscal é de venda ou serviço;

• os dados do credor estão corretos;

• a data da emissão da Nota Fiscal é igual ou posterior a data da Nota de Empenho;

• a descrição, quantidade, valor unitário e total dos materiais/obras ou serviços discri-
minados na Nota Fiscal estão de acordo com a Nota de Empenho;

• a Nota Fiscal está devidamente atestada com data, matrícula, cargo, nome legível e
assinatura; e

• constam no processo as certidões negativas válidas.

Executante
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Secretaria Estadual – Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

ETAPA 2 – Confere documentos do processo de pagamento

Descrição

Analisar as Ordens Bancárias, conferindo se:

• o favorecido é o mesmo da Nota de Empenho;

• os dados bancários (Banco/Agência/Conta-Corrente) do favorecido estão corretos;

• o documento origem é documento hábil realizado no SIAFI (Ex. 2016NE000001);

• o campo Observação contempla informações mínimas para transparência e fidedig-
nidade;

• houve as retenções devidas e se os percentuais aplicados nas deduções e as bases de
cálculo utilizadas estão corretos;

• o valor líquido está correto.

Executante

Secretaria Estadual – Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

ETAPA 3 – Analisa conformidade de registro de gestão

Descrição

Analisar os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial in-
cluídos no SIAFI e certificar a existência dos documentos hábeis que comprovem tais ope-
rações.

1. Conferência da documentação com prazo

1.1 Acessar o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e
por meio do comando “>CONDARF” verificar as retenções de DARF das operações regis-
tradas no sistema para o dia em análise.

Obs.: O prazo para comunicar divergências a DEOF é de 24 horas após o registro no SIA-
FI.

Deverão ser verificados os seguintes registro: Contribuinte, Código da Receita; Base de
Cálculo e Observação (nome da empresa, mês de referência, número da nota fiscal e núme-
ro do PGEA).
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1.2 Acessar o SIAFI e por meio do comando “>CONGPS” verificar as retenções de INSS
das operações registradas no sistema para o dia em análise.

Deverão ser verificados os seguintes registros: Recolhedor, Código de Pagamento, Compe-
tência e Valor do INSS retido.
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1.3 Acessar o SIAFI e por meio do comando “>CONDAR” verificar as retenções de ISS das
operações registradas no sistema para o dia em análise.

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

2. Conferência da documentação sem prazo

2.1 Acessar o SIAFI e por meio do comando “>CONNS” conferir os seguintes registros: 
Favorecido, Observação, Contas de Contrato e Valor Total.

2.2 Para os contratos continuados, conferir o número do empenho no primeiro pagamento 
do exercício.

2.3 Para o Plan-Assiste, o empenho deve ser conferido a cada pagamento.

2.4 O empenho também deve ser verificado sempre que a prestadora de serviço tiver mais 
de um empenho na mesma PRM.
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Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão

2. Providencia regularização

Descrição

Providenciar os ajustes necessários referente às inconsistências encontradas na análise de
documentos.

Executante

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF
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3. Realiza registro

Descrição

Registra conformidade dos registros de gestão no SIAFI do dia em análise, por meio do
comando ">ATUCONFREG".

Prazo: 3 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao registro do documento no SIAFI.

Obs.:  O  registro  COM  ou  SEM  RESTRIÇÃO  no  SIAFI  será  referente  a  todos  os
documentos  elencados  neste  Manual,  incluídos  aqueles  analisados  pelo  Analista  de
Planejamento  e  Orçamento  (NE,  OB e  documentos  necessários  ao  pagamento)  e  não
apenas aos analisados pelo servidor responsável pela conformidade.

Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão

4. Emite planilha de conformidade

Descrição

1. Emitir planilha de conformidade documental, após constatar que todas as informações
referentes ao pagamento estão de acordo com as normas vigentes.

2. Movimentar o PGEA de pagamento ao Gestor de Contrato para juntada mensal de notas
fiscais/faturas a serem pagas durante a vigência do contrato dos serviços continuados e
aluguéis.

3.  Em caso  de  fornecimento  (pagamento  único),  movimentar  o  PGEA de pagamento  à
DEOF para arquivamento.

Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão
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C) RELATÓRIOS MENSAIS DE ALMOXARIFADO (RMMA) E RELATÓRIOS 
MENSAIS DE BENS MÓVEIS (RMB) E REGISTROS FEITOS NO SIAFI PELA 
SEÇÃO DE LOGÍSTICA

 

Descrição:

Analisa os Relatórios de Movimentação de Almoxarifado (RMMA), emitido pelo setor de
Almoxarifado, e de Movimentação de Bens (RMB), emitido pelo setor de Patrimônio.

ELEMENTOS DO PROCESSO 

1. Prepara documentação para análise

Descrição

Durante o exercício financeiro, a SELOG juntará em PGEA próprio os documentos que da-
rão  origem  a  registros  no  SIAFI,  bem  como  os  Relatórios  Mensais  de  Almoxarifado
(RMMA) e os Relatórios Mensais de Bens Móveis (RMB). Sempre que houver registros no
SIAFI e, preferencialmente, um dia antes do fechamento mensal, o referido PGEA deverá
ser encaminhado à Secretaria Estadual.
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Executante

Seção de Logística - SELOG

2. Confere RMMA e RMB

Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão

Descrição

1. Acessar o SIAFI e por meio do comando ">BALANCETE", conta contábil 115600000
(para RMMA) e contas contábeis 123100000 e 124100000 (para RMB), verificar se os
saldos  apontados  nos  Relatórios  Mensais  de  Almoxarifado  (RMA)  e  nos  Relatórios
Mensais de Bens Móveis (RMB) coincidem com os saldos existentes no SIAFI.

2.  Nos  casos  de  registros  feitos  pela  SELOG  no  SIAFI,  por  meio  de  NS,  verificar  a
existência de documentos que o justifiquem.

2.1 RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO (RMMA)
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2.2 RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS (RMB)
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Caso seja identificada alguma divergência no RMMA ou no RMB, o servidor responsável
pela conformidade de registro de gestão deverá encaminhar o processo para SELOG para
correção. Logo após, o processo deve voltar para atividade “1. Prepara documentação.”

3. Emite conformidade

Descrição

1. Emitir a conformidade documental após constatar que os saldos apontados nos Relatórios
Mensais de Almoxarifado (RMMA) e nos Relatórios Menais de Bens Móveis (RMB) coin-
cidem com os saldos existentes no SIAFI e/ou há documento que justifique os registros no
SIAFI.

2. Movimentar o PGEA à Seção de Logística para juntada mensal dos referidos relatórios e
documentos.

3. Caso haja diferença nos valores dos saldos com o SIAFI, solicitar a justificativa ao setor
responsável.

Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão
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D) SUPRIMENTO DE FUNDOS

Descrição

Analisar o procedimento de Suprimento de Fundos,  pois a conferência se dará em dois
momentos distintos: quando é autorizada a concessão do suprimento e após a sua prestação
de contas. 

ELEMENTOS DO PROCESSO 

1. Analisa documentação

Descrição

Nos processos referentes ao Suprimento de Fundos, a análise dos documentos acontece em
dois momentos distintos: quando é autorizada a concessão do suprimento e após a sua pres-
tação de contas.

Executante

Secretaria Estadual – Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário e ser-
vidor responsável pela conformidade de registro de gestão

2. Confere concessão

Analisar a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos, verificando:
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• o suprido e seu CPF;

• a natureza da despesa; e

• o valor do suprimento.

Após a emissão e assinatura da Nota de Empenho:

1. Verificar no PGEA referente ao Suprimento de Fundos se há autorização do ordenador de
despesa substituto;

2. Acessar o SIAFI e por meio do comando “>CONNS” conferir os seguintes registros:
CPF, Valores, Empenho Registrado e Campo Observação;

3. Elaborar planilha de conformidade, juntar ao PGEA e encaminhar ao suprido.

Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registro de gestão
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3. Confere prestação de contas

Descrição

Após o pagamento das faturas de suprimentos de fundos:

1. Acessar o SIAFI e por meio do comando “>CONOB” conferir se o valor da Ordem Ban-
cária corresponde ao valor da fatura (Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Orça-
mentário);

2. Acessar o SIAFI por meio do comando “>CONNS” conferir se o valor da NS correspon-
de ao valor da fatura (servidor responsável per conformidade).

3. Elaborar conformidade e aguardar o processo de prestação de contas para juntar a fatura.

Decorrido o período de aplicação do suprimento de fundos é obrigatória a prestação de con-
tas dos gastos efetuados por meio dos DANFES (notas fiscais) das compras realizadas:

1. Acessar o SIAFI e por meio do comando “>CONNS” conferir se a classificação orçamen-
tária e os valores de reclassificação de despesa correspondem aos subelementos de despesa
e ao valor total informado no relatório do suprido e/ou documento proveniente da Seção de
Logística da PR/PR;

2. Conferir se os valores estornados estão corretos.

Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registro de gestão

4. Emite conformidade

Descrição

Elaborar conformidade e encaminhar ao Gabinete do Procuradora-Chefe.

Obs.: Os demais aspectos dos processos de suprimentos de fundos, tais como documenta-
ção e requisitos necessários à aprovação das contas do suprido, serão verificados pela Di-
visão de Execução Orçamentária e Financeira – DEOF.

Executante

Secretaria Estadual – servidor responsável pela conformidade de registros de gestão
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