
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1993.

Revogada pela Instrução Normativa SG/MPF nº 6, de 7 de junho de 2019
Alterada pela Instrução Normativa AUDIN nº 1, de 24 de julho de 1995. 
Revogada parcialmente pela Instrução Normativa AUDIN nº 1, de 22 de maio de 2002. 
Revogada pela Instrução Normativa AUDIN nº 1, de 08 de março de 2004. 
Revogada pela Instrução Normativa AUDIN nº 1, de 27 de outubro de 2005. 
Revogada pela Instrução Normativa AUDIN nº 2, de 07 de dezembro de 2005. 

O  Secretário  de  Controle  Interno  do  Ministério  Público  da  União,  no  uso  da

competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 542, de 06 de dezembro de 1988, do Procurador-

Geral da República, e tendo em vista o disposto no artigo 23 da Lei Complementar no 75, de 20 de

maio de 1993, e:

Considerando o  princípio  contábil  segundo o  qual  a  escrituração do atos  e  fatos

administrativos fundamenta-se em documentos;

Considerando  que  todo  ato  de  gestão  financeira  deve  ser  realizado  por  força  de

documento que comprove a operação e registrado na contabilidade, mediante classificação em conta

adequada; 

Considerando que todos os documentos relativos aos registras contábeis dos atos da

receita  e  despesa  ficarão  arquivados  no  órgão  setorial  contábil  à  disposição  das  autoridades

responsáveis pelo acompanhamento administrativo e fiscalização financeira;

Considerando a necessidade de estabelecer ·procedimentos e prazos para a remessa

desses  documentos  ao  órgão  setorial  contábil  visando  possibilitar  o  acesso  pelos  agentes

incumbidos dos contratos interno e externos;

Considerando  que  à  Secretaria  de  Controle  Interno,  com  o  advento  da  Lei

Complementar nº 75/93 e de acordo com as disposições do artigo 74 da constituição Federal, cabe

examinar a conformidade legal e técnica dos ates de questão orçamentária-financeira e patrimonial,

praticados  pelos  ordenadores  de  despesas,  do  MPU,  efetuar  os  registres  contábeis,  encaminhar

balancetes  e  demonstrativos  contábeis,  ao Tribunal  de Contas e realizar  tomadas de contas  dos

ordenadores de despesas e demais responsáveis por bens públicos, no âmbito do Ministério Público

da União, resolve;
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1.  As  unidades  Gestoras,  sediadas  no  Distrito  Federal  encaminharão  no  prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, à Secretaria de Controle Interno CISET/MPU, os documentos

que comprovem os atos de gestão, devidamente atestados e autorizados, na mesma ordem de seu

registro no SIAFI, mediante a emissão do relatório "Conformidade Diária11 , devidamente assinado,

após a conclusão do movimento do dia.

2.  As  Unidades  Gestoras  sediadas  nos  Estados,  encaminharão  à  CISET,

impreterivelmente, no último dia útil de cada semana, os documentos referidos no item anterior,

observando os demais procedimentos daquele item. (Revogado pela Instrução Normativa AUDIN nº

1, de 22 de maio de 2002)

3.  Os  documentos  referidos  nos  itens  1  e  2  deverão  ser  encabeçados  pelo

INPCONFORM  (Conformidade  Diária)  e  finalizados  pela  RE  (Relação  de  Ordem  Bancária

Externa) devidamente, assinada. 

4.  Nos  comprovantes  de  despesa  deverão  constar  o  número  de  ordem  Bancária

correspondente e da Nota de Lançamento de apropriação da despesa, quando for o caso.

5. No caso das Unidades Gestoras "Off-line", os documentos que comprovem os atos

de  gestão,  devidamente  atestados  e  autorizados,  deverão  ser  ordenados  cronologicamente  e

remetidos à CISET, nos mesmos prazos previstos nos itens 1 e 2.

6. Os processos relativos a licitações que não resultem em assinatura de contratos

também serão encaminhados à CISET nos prazos previstos nos itens 1 e 2.

7. Os processos relativos a contratos, convênios, similares e seus aditamentos serão

encaminhados no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da assinatura dos respectivos instrumentos. 

8.  Os  prazos  para  encaminhamento  do  RMA –  Relatório  de  Movimentação  de

Almoxarifado;  do  RMB  -  Relatório  de  Movimentação  de  Bens  Móveis;  CBC  -  Conciliação

Bancária Conta tipo C, será até o quinto dia útil do mês subseqüente ao movimento.

9.  As  Unidades  Gestoras,  ao  receberem  o  INPCONFORM  sob  diligência  desta

Secretaria  de  Controle  Interno,  terão  prazo  de  05  (cinco)  dias,  a  contar  do  recebimento,  para

cumprimento da mesma.

10.       De toda a documentação remetida à CISET deverá ficar na Unidade Gestora,

devidamente  organizada,  cópia  autenticada  através  de  carimbo  e  assinatura  do  funcionário

responsável à disposição das autoridades dos órgãos de Controle Interno e Externo. 

10.1 - O disposto no item 10 é de aplicação opcional às Unidades Gestoras sediadas

no Distrito Federal que, pelo expressivo número de processos e por princípio de economicidade,

deverão  evitar  a  reprodução  em  xerocópia,  podendo  com  facilidade  e  a  qualquer  momento,
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requisitar  os  respectivos  processos  à  AUDIN/MPU.  (  Redação  dada  pela  Instrução  Normativa  

AUDIN nº 1, de 24 de julho de 1995) 

11. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 1994.

FRANCISCO MARTINS BARROS NETO

Este texto não substitui o pu  blicad  o   no DOU, Brasília, DF, 13 dez. 1993. Seção 1, p. 19080.  
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