MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
AUDITORIA INTERNA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 1994.
O Auditor-Chefe do Ministério Público da União no uso da competência que lhe foi
delegada pela Portaria nº 542, de 06 de dezembro de 1988, do Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República e conforme artigo 29 do Regimento Interno de 1º de janeiro de 1994, e:
Considerando que a Lei Complementar nº 75, de 20/05/93 em seu artigo 23,
parágrafo 3º, determina que as contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente,
dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional;
Considerando que a Instrução Normativa nº 06/94 do Tribunal de Contas da União
em seu artigo 2º dispõe que os processos de Tomada de Contas deverão ser apresentados ao TCU no
prazo máximo de cento e vinte, dias contados da data do encerramento do exercício financeiro, ou
seja, 30 de abril;
Considerando que o SIAFI, normalmente só efetua o fechamento em fins de
fevereiro, quando então se inicia a confecção dos balanços, cujo término ocorre em fins de março;
Considerando que esta AUDIN já encontrava sérias dificuldades para a entrega ao
TCU dos processos de Tomada de Contas em 30 de junho, sendo um dos poucos Ministérios, a
cumprir esse prazo;
Considerando que teríamos apenas 25 dias úteis para auditar "in loco” 60 Unidades
do MPU em todo Brasil no que se refere a parte administrativa (Bens Patrimoniais, Termos de
Responsabilidades, Inventários, controle de veículos etc.), prazo esse, exíguo, para tal
procedimento, resolve:
1) Que os coordenadores de Administração e Secretários Regionais das Unidades do MPU,
declarem conforme modelo anexo, da regularidade ou falhas dos controles para posterior verificação
de Auditoria Interna. Essas informações são de responsabilidade do gestor, e serão repassadas ao
relatório de Tomada de Contas, e deverão ser encaminhados a AUDIN, logo após o encerramento do
exercício;
2) Que a verificação dessas informações pela AUDIN se efetuarão em tempo hábil, com vistas ao
julgamento das contas pelo Egrégio Tribunal de Contas da União;

3) Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 1995.

FRANCISCO MARTINS BARROS NETO
Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 15 ago. 1994. Seção 1, p. 12302
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SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

Parágrafo único - Serão também canceladas as Autorizações
e/ou Permissões de Pesca das embarcações quando identificada, a qualquer
tempo, alguma infração ao disposto nesta Portaria inclusive através de
vistorias técnicas a serem procedidas pelo IBAmA.
Art. 5 . - As embarcações que vierem a ser enquadradas no
ternos da presente Portaria, e conseqüentemente obtiverem a sua
Autorização e/ou Permissão de Pesca, passarão a integrar as respectivas
frotas regulamentadas pelas Portarias IBAMA ws 251/89; 1.345/89;
1.347/89 e 076/92, independentemente das condições nelas estabelecidos
e respeitado o que estabelece o art. 4 . desta Portaria.

Parágrafo único -As Superintendências Estaduais terão até 15
de novembro de 1994, para análise do Cadastramento efetuado e o
conseqüente deferimento das Autorizações e /ou Permissões de Pesca,
quando for o caso.

3) Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 01 de
janeiro de 1995.
•
FRANCISCO MARTINS BARROS NETO
ANEXO

Esta Portaria entra em vigor na data da sua

DECLARAÇÃO
Art. 8 . - Revogam-se as disposições em contrário.
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1) Que os Coordenadores de Administração e Secretários Regionais das
Unidades do MOO, declarem conforme modelo anexo, da regularidade ou
falhas dos controles para posterior ,24. r tf i,urA., ac tmelifcrd.a
Interna. Essas informações são de responsabilidade do gestor, e
serão repassadas ao relatório de Tomada de Contas, e deverão ser
encaminhados a ANDOR, logo após o encerramento do exercício;
2 ") Que a verificação dessas informações pela AUDIN se efetuarão em
tempo hábil, com vistas ao julgamento das contas pelo Egrégio
Tribunal de Contas da União;

Art. 7 8 -
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Ministério Público da União
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N9 1, DE 12 DE AGOSTO DE 1994
O Auditor-Chefe do Ministério Público da União, no uso
da competência que lhe foi delegada pela Portaria n . 542, de 06 de
dezembro de 1988, do Exmo. Sr. Procurador-Geral dp' República e
~forme artigo 29 do Regimento Interno de 1 . de janeiro de 1994,
,
e:
Considerando que a Lei Complementar n , 75 dá 20.05.93,
em seu artigo 23, parágrafo 3 , , determina que as contas referentes
ao exercício anterior será() prestadas, anualmente, dentro de
sessenta dias da abertura da sessão legislativa do congresso
Nacional;
•
Considerando que a Instrução Normativa n . 06/94. do
" Tribunal' de Contas da União em soa artigo 2 . dispõe que os
processos de Tomada de Contas deverão ser apresentados ao TCU no
prazo, máximo de cento e vinte dias contados da data do encerramento
do exerdicio financeiro, ou seja 30 de abril;
Codsiderando que o SIAFI, normalmente só efetua d
fécheteento em fins de fevereiro, quando então se inicia a confecção
dos " balgnços, cujo término ocorre em fins de março;
Considerando que esta AUDIN, já encontrava sérias
dificuldades para a entrega ao TCU dos processos de Tomada de
Cot*as em 30,de junho, sendo um dos poucos Ministérios, a cumprir
esse prazo:

é

"fq

Considerando que teríamos apenas 25 dias úteis para
auditor n in loco . , GO Unidades do MPU em todo Brasil, no que se
refere a parte administrativa (Bens Patrimoniais, Termos de
Responsabilidades, Inventários, Controle de Veículos, etc.), prazo
esse, exíguo, para tal procedimento, resolve:

Art. 6 , - As Autorizações e/ou Permissões de Pesca de que
trata esta Portaria serão concedidas pelos Superintendentes das
Superintendências Estaduais do IBADA, obedecidas as demais mornas
pertinentes, após análise e apreciação da documentação exigida no art.
3' e demais critérios nele estabelecido.

publicação.
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Tribunal de Contas da União
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PRIMUNCIA
RESOLUÇÃO N9 14, DE 10 DE AGOSTO DE 1994
Dispõe sobre o apoio da
Secretaria do Tribunal de
Contas da União ao Ministério
Público junto A Corte.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no exercício da competência
que lhe conferem o art. 96, inciso I, alínea b, da Constituição
Federal, o art. 12, inciso XIV, da Lei n2 8.443, de 16 de julho de
1992 e o art. 12, inciso XX, do seu Regimento Interno,
Considerando o disposto no artigo 80 da Lei n2 8.443, de 16
de julho de 1992, pertinente A atual estrutura do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União;
Considerando que o Ministério Público contará com o apoio
administrativo e de pessoal da Secretarie do Tribunal,conforme
dispõem o art. 83 da Lei n2 8.443, de 16/07/1992 e o art. 112', inciso
VIII, do Regimento Interno,:esolve:
Art. 12 O Presidente proverá o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas da União de pessoal, instalações, equipamentos e
demais recursos materiais necessários ao desempenho das atribuições do
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