
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 2, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

Aprova  os  procedimentos  relativos  ao  processo  de  Programação 
Orçamentária,  constantes  do  manual  instituído  pelo  Escritório  de 
Processos  Organizacionais  da  Procuradoria  da  República  no 
Maranhão.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

Art.  1º  Definir  o  processo  de  Programação  Orçamentária(código  03.10.01)  como 
integrante do portfólio de processos da Procuradoria da República no |Maranhão.
Art. 2º Ficam aprovadas as normas técnicas e os procedimentos relativos ao processo 
de  Programação  Orçamentária,  inserido  no  macroprocesso  de  Suporte  Institucional 
(código 03), conforme Anexo desta Instrução de Serviço.
Art.  3º São atribuições da Coordenadoria de Administração, 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/MA envolvidos nos respectivos processos;
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/MA, 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/MA:
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 
posteriores modificações.
Art. 5° Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JURACI GUIMARÃES JÚNIOR
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ANEXO DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRMA Nº2/2016

03.10.01 – Programação orçamentária da PR-MA

A programação orçamentária da PRMA compreende um conjunto de atividades com o objetivo 
de  ajustar  o  ritmo  de  execução  do  orçamento  ao  fluxo  provável  de  recursos  financeiros, 
assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, realizados por meio do SIAFI, com 
base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente. 
Elementos do processo
Procurador-Chefe

 1. Avalia solicitação SG:
Analisar o ofício do Secretário-Geral (SG) solicitando a programação orçamentária da Unidade 
para  o  exercício  seguinte,  por  meio  do  preenchimento  das  planilhas  referentes  aos  planos 
internos, com vistas a elaboração da Proposta Orçamentária. 
Determinar o cumprimento no prazo estipulado pelo SG. 
Encaminhar o ofício ao Secretário Estadual.
Secret  a  ri  a   Estadual  
      2. Solicita a Programação Orçamentária:
Encaminhar  o  Ofício  do  SG ao  Coordenador  de  Administração,  Coordenador  Jurídico  e  de 
Documentação-Cojud,  Coordenador  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicações  (CTIC), 
Coordenadores de PRMA, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, Chefe da Seção de Segurança 
Orgânica  e  Transporte,  Assessor-chefe  da  Assessoria  de  Comunicação,  Assessor  Especial  de 
Engenharia, Assessor-chefe a Assessoria de Pesquisa e Análise e Assessor-chefe da Assessoria de 
Planejamento e Gestão Estratégica (APGE).
Solicitar a programação orçamentária para o exercício seguinte, por meio de preenchimento das 
planilhas referentes aos planos internos.
Cogestores
3. Elabora a Programação Orçamentária: 
Analisar cópia do ofício do SG, encaminhada pelo SE. 
Elaborar a programação orçamentária para o próximo exercício, observando a peculiaridade de 
cada plano interno, o que compreende: 
(1)  projetar  despesas  com  contratos  continuados,  a  fim  de  verificar  os  possíveis 
reajustes/repactuações; 
(2) projetar outras despesas tendo em vista a execução histórica e as metas para o exercício 
vigente; 
(3) levantar a necessidade de aquisições e/ou serviços; 
(4) analisar a capacidade de execução; 
(5) proceder outras análises que forem pertinentes.
Preencher as planilhas referentes aos planos internos sob sua responsabilidade. 
Encaminhar as planilhas preenchidas ao SE, dentro do prazo assinado. 
Cogestores: Coordenador de Administração, Coordenador Jurídico e de Documentação - Cojud, 
Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC), Coordenadores de PRMA, 
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, Chefe da Seção de Segurança Orgânica e Transporte, 
Assessor-chefe da Assessoria de Comunicação, Assessor Especial de Engenharia, Assessor-chefe 
a Assessoria de Pesquisa e Análise e Assessor-chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão 
Estratégica (APGE).
C  oordenador  ia   de Administração  
4. Realiza análise preliminar:
Analisar  planilhas  referentes  aos  planos  internos  preenchidas  pelos  cogestores  por  meio  do 
Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NEOF 
Verificar a existência de vício formal e/ou material ou outras inadequações nas projeções das 



despesas apresentadas por cada cogestor. 
Revisar e compatibilizar as projeções das despesas. 
Não  havendo  necessidade  de  correções  e/ou  ajustes  a  serem feitos,  consolidar  as  planilhas 
recebidas.
Havendo  necessidade  de  correções  e/ou  ajustes,  devolver  as  planilhas  aos  cogestores  para 
ajustes.
C  oordenador  ia   de Administração  
5. Consolida Programação Orçamentária:
Analisar todas  as  planilhas  recebidas,  referentes  aos  planos  internos  preenchidas  pelos 
cogestores. 
Consolidar as projeções das despesas. 
Encaminhar a programação orçamentária consolidada à APGE.  
Cogestores
6. Realiza ajustes:
Realizar as correções e/ou ajustes necessários nas projeções das despesas, conforme orientação 
da Coordenadoria de Administração. 
Devolver planilha retificada à Coordenadoria de Administração
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
7. Aprecia o Planejamento Orçamentário:
Apreciar o planejamento orçamentário e elaborar nota técnica, avaliando o alinhamento com o 
painel de contribuição e propondo ordem de prioridades.
Nota Técnica
Nota  técnica  contendo  análise  do  planejamento  orçamentário  recebido,  identificando  o 
alinhamento ao painel de contribuição e pontos de atenção prioritários para a gestão estratégica.
Enviar  a nota técnica para o Secretário Estadual para subsidiar a avaliação do planejamento 
orçamentário.
Secretaria Estadual 
8. Realiza análise gerencial:
Analisar o planejamento orçamentário, bem como o documento técnico emitido pela APGE. 
Proferir decisão aprovando ou não a programação orçamentária. 
Se aprovar, formalizar a programação orçamentária e encaminhar ao Procurador-chefe para 
conhecimento e remessa ao SG dentro do prazo estabelecido. 
Se não aprovar, devolver aos cogestores para ajustes e retornar o processo para a CA para 
consolidação das informações.
P  rocurador-  c  hefe  
9. Encaminha Programação Orçamentária ao SG:
Elaborar ofício de resposta ao SG encaminhando a programação orçamentária. 
10. Aguarda validação pelo SG:
Aguardar a validação da programação orçamentária pelo SG. Se o SG validar, comunicar aos 
interessados.
Se o SG não validar, encaminhar a negativa para análise da SE.

11. Comunica decisão aos interessados
Comunicar ao Secretário Estadual, aos cogestores e à APGE a aprovação da programação 
orçamentária da Unidade. 

Secretaria Estadual
12. Analisa possibilidade de reiteração do pedido ratificação
Decidir sobre a reiteração da programação orçamentária.
Caso haja reiteração, encaminhar exposição de motivos. Se não reiterar, solicitar aos cogestores 
para que as projeções das despesas sejam ajustadas à decisão do SG e retornar o processo para a 
CA, para consolidação das informações.



Procurador-Chefe
13. Solicita reconsideração ao SG:
Expedir  ao  Secretário-Geral,  ofício  ou  outro  meio  de  comunicação  oficial,  solicitando 
reconsideração da decisão que não validou a programação orçamentária da Unidade, instruindo-o 
com a exposição de motivos do SE.
14. Aguarda decisão do SG
Aguardar  decisão  do  SG  sobre  o  pedido  de  reconsideração  da  decisão  que  não  validou  a 
programação  orçamentária  da  Unidade.  Se  o  SG  reconsiderar  e  validar  a  programação 
orçamentária da Unidade, comunicar aos interessados. Se o SG não reconsiderar encaminhar ao 
SE para solicitar os ajustes. 
Secretaria Estadual
15. Solicita ajustes
Receber a comunicação do SG informando sobre o indeferimento do pedido de reconsideração 
da deliberação anterior que não validara a programação orçamentária da Unidade. 
Solicitar aos cogestores que as projeções das despesas sejam ajustadas ao quanto decidido pelo 
SG,  retornando  o  processo  para  a  Coordenadoria  de  Administração  para  consolidação  das 
informações. 
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