
Da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira
- DEOF -

Art. 10. A Divisão de Execução Orçamentária e Financeira incumbe: 

I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades do seu âmbito de atuação;

II - Processar as respectivas anulações;

III - Proceder à apuração e manter posição atualizada dos saldos orçamentários, bem

como das despesas para inscrição em “Restos a Pagar”;

IV - Fornecer as informações necessárias à elaboração da proposta de programação e

reprogramação orçamentária da Unidade, assim como para subsidiar a tomada de contas

anual do Ministério Público Federal;

V - Efetuar e controlar os empenhos de todas as despesas no âmbito da Unidade;

VI - Prestar informações em processos relativos às despesas de consumo, serviços ou

bens de capital;

VII - Alimentar  e  manter  atualizados  sistemas  informatizados  institucionais,  bem como

relatórios  e  planilhas  para  acompanhamento  e  controle  de  despesas  e  execução

orçamentária;

VIII - Registrar, controlar, instruir e acompanhar os processos de suprimentos de fundos e

orientar tecnicamente os supridos;

IX - Emitir  Guias  de  Recolhimento  da  União  -  GRU,  para  ressarcimento  de  valores,

expedindo  orientações,  conforme  a  necessidade,  bem  como  acompanhar  o  efetivo

recolhimento;

X - Manter atualizado o rol de responsáveis, em sistema próprio; 

XI - Efetuar análise, correção, registros, lançamentos, atualização, bem como proceder

aos envios necessários, dentro da sua esfera de atribuição, em sistemas informatizados,

conforme o caso;

XII - Acompanhar a tramitação de projetos de lei de créditos orçamentários enviados ao

Congresso Nacional;

XIII - Acompanhar, a partir da tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional, o

sistema inerente ao Orçamento - Sistema Integrado de Administração Financeira - até o

término do exercício financeiro;



XIV - Consultar regularidade fiscal de pessoas jurídicas/físicas;

XV - Realizar a conformidade de operadores;

XVI - Publicar mensalmente as contas públicas;

XVII - Auxiliar na elaboração do Relatório Anual de Gestão;

XVIII - Cadastrar usuários nos sistemas Rede SERPRO e SIAFI;

XIX - Apresentar mensalmente a GFIP/SEFIP;

XX - Encaminhar às empresas o comprovante anual de retenção de tributos;

XXI - Elaborar anualmente a DIRF;

XXII - Controlar arquivos referentes aos Processos Administrativos;

XXIII - Desenvolver  outras atividades inerentes à sua finalidade,  quando determinadas

pela chefia imediata.
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