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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, de 26 de Fevereiro de 2016 

Aprova  os  procedimentos  relativos  ao  processo
Execução Orçamentária e Financeira – Suprimento de
Fundos,  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  -
Suprimento de Fundos (código 03.10.02.07) 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 - Suprimento de Fundos,
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 suas posteriores modificações. 

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

Bruno Nominato de Oliveira
Procurador-Chefe



Anexo da Instrução de Serviço PR/MG nº 01/2016

03. SUPORTE INSTITUCIONAL
03.10. Gestão Orçamentária e Financeira
03.10.02. Execução Orçamentária e Financeira 
03.10.02.07. Suprimento de Fundos
 
Elementos do processo

 7.1. Identifica a demanda
 
Identificar a necessidade de aquisição de material ou de contratação de serviços e verificar se a
despesa se enquadra nos casos excepcionais estabelecidos na legislação, que permitam a sua
realização por Suprimento de Fundos.
 
Em se tratando de material, a solicitação de Suprimento de Fundos somente deverá ocorrer
após confirmado que não há disponibilidade do bem na Seção de Logística ou viabilidade de
envio para a PRM, se for o caso.
 
Legislação aplicável: 

Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.
         

7.2. Define o suprido
 
Selecionar dentre os servidores do setor/unidade aquele a quem será concedido o Suprimento
de Fundos, cuidando para que a solicitação e o período de prestação de contas não ocorram
em períodos de férias, licenças ou afastamentos do suprido. 

 
O servidor que receber suprimento de fundos é obrigado a prestar contas de sua aplicação,
procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado pelo
ordenador da despesa, sem prejuízo das providências administrativas para a apuração das
responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis.
 
Não será concedido suprimento de fundos: 
 
a) a responsável por dois suprimentos; 

b) a servidor que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização do material  a adquirir, salvo
quando não houver na repartição outro servidor; 

c) a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas
de sua aplicação; e 

d) a servidor declarado em alcance. 
 
O suprimento somente poderá ser concedido a um agente portador de Cartão de Pagamento do
Governo Federal (CPGF) que esteja dentro prazo de validade. 
 
O Portador identificado no CPGF responderá pela sua guarda e uso e pela prestação de contas.
Nos casos de roubo, furto,  perda ou extravio  de cartões, caberá ao Portador comunicar  o
ocorrido ao Banco do Brasil e ao Ordenador de Despesa. 
 
No ato da comunicação de roubo, furto, perda ou extravio do CPGF o Banco do Brasil deverá
fornecer confirmação e identificação do pedido de bloqueio do cartão.
 
Legislação aplicável: 
 
Lei nº 4.320/1964, de 17 de março de 1964
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986
Decreto 5355/2005, de 25 de janeiro de 2005
Decreto 6370, de 1º de fevereiro de 2008



Portaria nº 95 MF, de 19 de abril de 2002
Portaria nº 41 MP, de 07 de março de 2005

 

7.3. Altera o suprido
 
Caso o servidor selecionado possua 02 (duas) concessões em aberto, deverá ser indicado outro
agente suprido ou, alternativamente, solicitada a prestação de contas de uma das concessões.
 

7.4. Solicita prestação de contas
 
Na impossibilidade  de se indicar outro servidor para agente suprido,  o agente selecionado
deverá realizar, previamente à nova concessão, a prestação de contas de, ao menos, uma das
suas concessões em aberto. 
 

7.5. Solicita Suprimento
 
Preencher os seguintes campos do formulário de Solicitação de Suprimento de Fundos (Anexo
1)  e  encaminhá-lo,  por  e-mail,  para  o  gestor  financeiro  (Coordenador  de  Administração):
Unidade/Setor, Data da solicitação, Solicitante/Suprido, CPF, Cargo/Função, O suprido possui
alguma concessão em aberto, Finalidade, Aplicação e Justificativa.
 

7.6. Analisa solicitação
 

Analisar o formulário e verificar se a despesa a ser realizada reveste-se de caráter excepcional
e se o valor solicitado encontra-se dentro dos limites estabelecidos por lei e pela U.G.
 
Verificar se o solicitante não se encontra de férias, licença ou afastado e se não se enquadra
em nenhuma das condições a seguir:  
 
a) responsável por dois suprimentos de fundos em fase de aplicação e/ou de prestação de
contas;  

b) servidor que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando
não houver na repartição outro servidor;  

c) responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de
sua aplicação; e 

d) servidor declarado em alcance, entendido como tal  o que não prestou contas no prazo
regulamentar  ou o que teve suas contas recusadas ou impugnadas  em virtude de desvio,
desfalque, falta ou má aplicação dos recursos recebidos. 
 
Legislação aplicável: 
 
Lei nº 4.320/1964, de 17 de março de 1964
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986
Decreto 5355/2005, de 25 de janeiro de 2005
Decreto 6370, de 1º de fevereiro de 2008
Portaria nº 95 MF, de 19 de abril de 2002
Portaria nº 41 MP, de 07 de março de 2005

 

7.7. Comunica ao solicitante
 
Caso  a  despesa  não  possa  ser  realizada  por  Suprimento  de  Fundos  ou  haja  alguma
inconsistência  no  formulário  ou  impossibilidade  quanto  ao  agente  suprido,  comunicar  o
indeferimento ao solicitante, por e-mail. 

 



7.8. Estabelece forma de utilização
 
Estabelecer,  no  formulário  de  solicitação  (Anexo  1),  a  forma de  aplicação  do  valor  a  ser
disponibilizado (pagamento com cartão e/ou saque).
 
Assinar e encaminhar o formulário ao Ordenador de Despesa, propondo a autorização.

 

7.9 Analisa Processo
 

Analisar as informações prestadas e decidir pela concessão ou não do Suprimento de Fundos,
no prazo de até 24 horas, contado do recebimento da solicitação.
 

7.10. Autuação
         
Solicitar à Secretaria da SE o cadastramento do formulário de solicitação no sistema Único e a
sua autuação em Processo Administrativo. 
 
Encaminhar o processo à DEOF, para as demais providências necessárias.
 

7.11. Realiza a concessão
 

Emitir o documento NE (nota de empenho) no Sistema SIAFI Operacional e o documento SF
(suprimento de fundos) no Sistema SIAFI Web.
 
Preencher  o  formulário  de  concessão  de  suprimento  de  fundos  (Anexo  2)  e  os  seguintes
campos  da  planilha  de  controle  de  prestações  de  contas,  disponível  no  endereço
I:\FINANCEIRA\DEOF: Suprido, CPF, Unidade, Finalidade, Valor, Emissão, Término e Prestação
(Prazo do Suprido).
 

7.12. Ratifica a concessão
 
Verificar se a concessão foi aberta em conformidade com o autorizado e ratificá-la, nos termos
descritos no formulário, no campo “Proponente”.
 

7.13. Ratifica a concessão
 
Verificar se a concessão foi aberta em conformidade com o autorizado e ratifica-la, nos termos
descritos no formulário, no campo “Ordenador de Despesas”.
 

7.14. Libera recurso financeiro
 

No Sistema de  Autoatendimento  do  Setor  Público  do  Banco  do  Brasil,  liberar  os recursos
financeiros (limites do cartão) para que o suprido possa utilizar o cartão de pagamento.
 

7.15. Comunica ao suprido
                                                                      
Enviar e-mail ao suprido, com o formulário de concessão em anexo, informando da concessão
aberta em seu nome. 
 

7.16. Realiza a despesa 
 

Realizar  a  aquisição  do(s)  material(is)  ou  a  contratação  do(s)  serviço(s),  observando  as
seguintes condições:
 



a) as despesas devem ser compatíveis com a classificação orçamentária descrita na Nota de
Empenho e com a modalidade de utilização autorizada (saque/cartão);
 
b) as despesas não podem exceder o valor de suprimento concedido;
 
c) as despesas realizadas deverão ser comprovadas por documento fiscal específico, emitido no
nome e CNPJ da Procuradoria da República em Minas Gerais, devendo conter, por parte do
fornecedor do material ou do prestador do serviço, a declaração de recebimento da importância
paga:

.
- na aquisição de material  de consumo: nota fiscal,  nota fiscal  fatura, nota fiscal  de
venda ao consumidor ou cupom fiscal;
 
-  na  prestação  de  serviço  realizado  por  pessoa jurídica:  nota  fiscal  de  prestação de
serviços;
 
- na prestação de serviço realizado por pessoa física:  recibo de serviço prestado por
Pessoa Física onde constará obrigatoriamente, de forma clara, o nome, CPF e o número
de inscrição no INSS do prestador de serviço.
 

d) todos os documentos fiscais deverão ter a data de emissão dentro do período fixado para
aplicação dos recursos;
 
e)  a  comprovação  das  despesas  realizadas  deverá  estar  devidamente  atestada  por  outro
servidor  que  tenha  conhecimento  das  condições  em  que  estas  foram  efetuadas,  em
comprovante original, cuja emissão tenha ocorrido em nome do órgão emissor do empenho; 
 
f) no caso de notas fiscais eletrônicas, deverá ser verificada e atestada a autenticidade no sitio 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?
tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=d09fwabTnlk=
  
g) nos pagamentos realizados com Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), além do
documento fiscal, deverá ser solicitado ao estabelecimento o comprovante de venda. O CNPJ
constante nesse comprovante deve ser o mesmo daquele existente no documento fiscal; 
 
h) no caso de saque, o comprovante do saque deverá ser juntado à prestação de contas. 
 
A prestação de contas deve ser realizada impreterivelmente no prazo estipulado pela DEOF,
constante no formulário de concessão. 

 

7.17. Presta contas
 

Promover a juntada dos documentos fiscais relativos às despesas realizadas, dos respectivos
comprovantes  de  saque  ou  pagamento  com cartão,  bem como  das  justificativas  para  as
despesas.  
 
Em se tratando de serviços realizados por pessoa física,  anexar  cópia  de comprovante de
endereço, identidade, CPF e NIT/PIS/PASEP do prestador de serviços.
 
Certificar-se de que todos os documentos foram devidamente atestados e a autenticidade das
notas fiscais eletrônicas foi verificada e atestada (quando for o caso). 

 
Relacionar  no  formulário  "Relação  de  Notas  Fiscais"  (Anexo  3)  os  gastos  realizados,
preenchendo todos os campos: data, nº documento fiscal, nome do fornecedor, valor e valor
total. Datar e assinar. 
 
Havendo  valores  sacados  mas  não  utilizados,  juntar  o  comprovante  de  recolhimento  dos
créditos à Conta Única do Tesouro Nacional vinculada a Unidade Gestora concedente (200035),
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no sítio do Tesouro Nacional
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, código de recolhimento
nº 68808-8.
 



Preencher o formulário "Prestação de Contas de Suprimento de Fundos" (Anexo 4) com o total
de valores aplicados e o valor não utilizado, quando for o caso. Datar e assinar.
 
Reunir todos os documentos, cadastrá-los no Sistema Único e encaminhá-los para a Divisão de
Execução Orçamentária e Financeira - DEOF, dentro do prazo estabelecido no formulário de
Concessão de Suprimento de Fundos. 

 

7.18. Verifica prestação de contas
 

Receber, fisicamente e no sistema Único, os documentos de prestação de contas enviados pelo
suprido e juntá-los ao processo da concessão correspondente. Verificar se os valores foram
aplicados conforme solicitado, dentro do prazo de aplicação, bem como se a documentação
juntada está em conformidade com o exigido pela legislação. 

 

7.19. Realiza ajustes
 

Caso seja verificada alguma inconsistência  no processo de prestação de contas, entrar em
contato com o suprido para que este realize, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, as correções
ou ajustes necessários, com as justificativas cabíveis, quando for o caso.

 

7.20. Avalia prestação de contas
 
Avaliar a prestação de contas e informar ao Ordenador de Despesas, em campo próprio do
formulário (Anexo 4), se ela está em condições de ser aprovada. Caso não esteja, propor,
motivadamente, diligência ao agente suprido. 
 
Encaminhar ao Ordenador de Despesas, para decisão quanto à aprovação.
               

7.21. Analisa prestação de contas
 
Analisar a prestação de contas, bem como as informações prestadas pelo Gestor Financeiro,
aprovando-a ou não.
 

7.22. Notifica o suprido
 
Em caso de desconformidade(s) ou da não prestação de contas dentro do prazo estabelecido,
notificar o agente suprido quanto à necessidade de prestar contas, sanar as falhas ou recolher
à Conta Única  do Tesouro Nacional  os valores correspondentes às aplicações consideradas
indevidas.
 

7.23. Regulariza aplicações indevidas
 

Regularizar,  no prazo de até 02 (dois)  dias  úteis,  a(s) desconformidade(s) apontada(s) na
notificação recebida. 
 

7.24. Aprova a prestação de contas
 
Caso  as  desconformidades  verificadas  tenham  sido  regularizadas  no  prazo  estabelecido,
aprovar a prestação de contas e encaminhá-la à DEOF.
 

7.25. Comunica ao suprido 
 
Caso a prestação de contas não tenha sido realizada ou as desconformidades verificadas não
tenham sido regularizadas no prazo, comunicar a impugnação ao suprido e, após, solicitar à
DEOF o registro em responsabilidade.
 



7.26. Adota providências cabíveis
 
Adotar as providências necessárias em relação ao suprido, tais como a instauração de Tomada
de Contas Especial ou o desconto em folha de pagamento da importância devida, sem prejuízo
da adoção de medida disciplinar cabível.
 

7.27. Classifica a(s) despesa(s) com material(is)
 

Verificar a descrição do(s) material(is) de consumo adquirido(s) pelo agente suprido e realizar
a classificação orçamentária, conforme sistema ASIWEB. 
  

7.28. Classifica a(s) despesa(s) com serviços
 

Com base em consulta ao Sistema SIAFI Operacional,  na transação CONNATSOF, efetuar o
enquadramento  das  despesas  realizadas  com  serviços,  de  acordo  com  a  classificação
orçamentária. 
                   

7.29. Realiza a prestação de contas 
 

Realizar a reclassificação da despesa e a consequente baixa de responsabilidade, no Sistema
SIAFI Web. 
 
Havendo valor sacado e não utilizado, devolver o referido valor ao empenho, por meio do
documento DU - Devolução de Despesa Suprimento de Fundos, no sistema SIAFI Web.
 
Preencher os campos "CD nº" e "Prestação de Contas" da planilha de controle de prestação de
contas, disponível no endereço I:\FINANCEIRA\DEOF.
 

7.30. Comunica ao suprido
 

Comunicar  ao  suprido,  por  e-mail,  a  efetivação  da  prestação  de  contas  e  a  baixa  de
responsabilidade. 
 

7.31. Publica a execução do Suprimento
 

Publicar as informações acerca da concessão no Portal da Transparência do MPF, por meio do
aplicativo  "Painel  de  Controle",  disponível  no  endereço  eletrônico:
http://intranet.mpf.mp.br/apex/f?p=16+6:LOGIN_DESKTOP:1664446822076
 
Legislação aplicável: 
 
Lei nº 12.527/2011

Resoluções CNMP nº 86 e 89/2012 e 115/2014
 

7.32. Cancela o empenho
 

Efetuar o cancelamento do saldo dos empenhos, nos casos em que não tenham sido utilizados
todos os valores disponibilizados através da concessão de suprimento de fundos.
 

7.33. Arquiva processo
 

Arquivar o Processo Administrativo no Sistema Único e, fisicamente, no arquivo “Concessões
de Suprimento de Fundos”, na DEOF.
 



Anexo 1 – Formulário de Solicitação de Suprimento de Fundos



Anexo 2 – Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos 



Anexo 3 – Formulário Relação de Notas Fiscais



Anexo 4 – Formulário Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

 

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 1 mar. 2016. Caderno Administrativo, p. 34.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/80188/DMPF_ADM_20160301.pdf?sequence=1&isAllowed=y

