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DECRETO Nº 8.142/2022 

DE 08/11/2022 

 

Aprova a Instrução Normativa SFI nº 02 que 

“Dispõe sobre Concessão, Controle e 

Prestação de Contas de Suprimento de 

Fundos e dá outras providências”. 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 

com amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO: 

 

O disposto na Lei Municipal nº 1.735, de 13 de julho de 2021, que “Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes 

Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada 

e dá outras providências”; 

 

 O disposto na Lei Municipal nº 1.615, de 20 de dezembro de 2016, que “Dispõe sobre a 

Organização Administrativa do Município de Boa Esperança/ES e dá outras providências”. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema Financeiro (SFI) nº 02 que 

“Dispõe sobre Concessão, Controle e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos e 

dá outras providências”, que passa ser integrante deste Decreto. 

 

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto 

nº 5.696/2018 e as disposições em contrário. 
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PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 08 dias do mês de novembro de 

2022. 

 

 

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE 

        Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado na data supra. 

 

 

MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO  

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 02 

SISTEMA FINANCEIRO 

 

Versão: 03 

Aprovação em: 08/11/2022 

Ato de aprovação: Decreto nº 8.142/2022 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade instituir normas e procedimentos para 

utilização de Suprimento de Fundos, visando à padronização das ações executadas. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura 

organizacional do Poder Executivo do município de Boa Esperança. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. Suprimento de Fundos: O Suprimento de Fundos (ou Adiantamento) consiste na 

entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho prévio na dotação 

própria à despesa a realizar e que não possa subordinar-se ao processo normal de 

execução da despesa. 

II. Suprido: é o servidor público municipal a quem é concedido o adiantamento para 

aplicação e posterior comprovação. 

III. Servidor em Alcance: o servidor ou agente político municipal que não tenha prestado 

contas de adiantamento no prazo regulamentar ou cujas contas não tenham sido 

aprovadas em virtude de desvio, desfalque, falta ou má aplicação de dinheiro, bens ou 

valores confiados a sua guarda verificados na prestação de contas. 
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IV. Despesa em Caráter Emergencial: são as despesas de pronto pagamento não 

passíveis de previsão que devem ser realizadas de imediato sob pena de exposição a 

riscos de pessoas ou de bens públicos, ou de prejudicar o andamento normal das 

atividades na unidade onde a despesa se faz necessária. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

Art. 4º A Concessão de Suprimento de Fundos pela Administração Pública Municipal 

encontra respaldo nos seguintes preceitos normativos: 

I. Constituição da República Federativa do Brasil; 

II. Artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

III. Artigo 74, § 3º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; 

IV. Artigos 45 a 47 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; 

V. Artigo 1° do Decreto nº 7.372, de 26 de novembro de 2010; 

VI. Lei Municipal nº 1.134, de 20 de agosto de 2001, que Institui e disciplina a Concessão, 

o Controle e a realização de Suprimento de Fundos, e dá outras providências. 

VII. Lei Complementar nº 101/2000; e 

VIII. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º O responsável por suprimento de fundos será inscrito na contabilidade em conta 

própria de responsabilidade, baixada pelo contabilista, depois de análise prévia pela 

Secretaria Municipal de Fazenda e aprovação de suas contas pelo ordenador de despesa. 

Art. 6º Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

I. A Unidade Responsável pela Instrução Normativa é a unidade a que se referem às 

rotinas de trabalho objeto do documento; 

II. Promover discussões técnicas com as unidades executoras para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto da elaboração, 

alteração, atualização ou expansão da Instrução Normativa. 
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Art. 7º Das Unidades Executoras: 

I. São todas as Secretarias Municipais e correlatas envolvidas no processo, sendo de sua 

responsabilidade manter esta Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 

unidade para o fiel cumprimento da mesma; 

II. Atender às solicitações da Unidade Responsável pela Instrução Normativa quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração, alteração, 

atualização ou expansão; 

III. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 

eficiência operacional; 

IV. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações. 

 

CAPÍTULO VI 

DA SOLICITAÇÃO 

Art. 8º A solicitação do suprimento de fundos deve atender ao disposto nos §§ 1º e 2º, do 

Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.134/2001 e será efetuada mediante requisição específica 

direcionada ao ordenador de despesas e formalizada com base no preenchimento dos 

seguintes itens: 

I. Cópia do Decreto Autorizativo de Concessão de Suprimento de Fundos;  

II. Cópia da Portaria de Designação do Servidor Responsável pelo Suprimento de Fundos; 

III. Solicitação de Concessão de Adiantamento (SCA) – Anexo I; 

Parágrafo único. Será exigido o descrito nos incisos I e II do caput do presente artigo na 

primeira solicitação de cada exercício financeiro ou em caso de mudança de suprido. 

 

Art. 9º O valor solicitado deve apresentar a classificação da despesa até o nível de 

elemento, conforme as discriminações abaixo: 

I. Natureza da Despesa - Material de consumo; 

II. Natureza da Despesa - Passagem e Despesas com locomoção; 

III. Natureza da Despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
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IV. Natureza da Despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 

 

Art. 10º Cabe a Gerência Municipal de Controle Orçamentário e Contabilidade, antes de 

registrar o empenho, verificar se foram cumpridas todas as disposições desta Instrução 

Normativa inclusive quanto à autorização e aprovação. 

Parágrafo único. Constatado alguma inconsistência não dará prosseguimento ao 

processo, devendo devolvê-lo com informações sobre os ajustes que se fizerem 

necessários. 

 

Art. 11. O pedido de adiantamento deve ser solicitado através de formulário próprio, 

preenchido de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas contendo os seguintes 

requisitos: 

I. Nome completo, cargo ou função do servidor responsável pelo adiantamento; 

II. Importância solicitada em valor numérico e por extenso; 

III. Autorização do titular da Secretaria ou órgão equivalente; 

IV. Valor do Adiantamento; 

V. Finalidade para o que se destina, com identificação da espécie da despesa; 

VI. Classificação orçamentária; 

VII. Prazo para aplicação (preenchimento exclusivo da Secretaria Municipal de Fazenda); 

VIII. Conta bancária específica para o depósito (banco, agência, nº da conta); 

IX. Data, assinatura e identificação do requisitante. 

 

Art. 12. Após análise da solicitação a Gerência Municipal de Controle Orçamentário e 

Contabilidade procederá a execução da despesa a fim de liberar o adiantamento. 

 

Art. 13. Efetuado o pagamento do adiantamento a Gerência Municipal de Controle 

Orçamentário e Contabilidade inscreverá o nome do responsável em conta denominada 

Responsáveis por Adiantamento. 

 

Art. 14. O adiantamento será obrigatoriamente realizado através de depósito bancário em 

conta corrente em nome da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, identificando o nome 

do suprido acrescido da expressão “Conta Adiantamento”. 
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§1º Excepcionalmente poderá ocorrer saque na conta corrente bancária para efetuar 

despesas em espécie, desde que devidamente justificada e autorizada pela Secretaria 

Municipal de Fazenda. 

§2º Os saques a que se refere o parágrafo anterior deverão ser efetuados no dia da 

realização da despesa e no valor exato daquela despesa excepcional. 

 

Art. 15. A concessão de adiantamento para atender a despesas de pequeno vulto e 

pronto pagamento possui os valores máximos estabelecidos no percentual de 5% do valor 

limite de dispensa de licitação conforme o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e artigo 3º da Lei Municipal nº 1.134/2001. 

 

CAPÍTULO VII 

DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Art. 16. O suprimento de fundos: 

I. É intransferível, de uso e responsabilidade exclusivo do suprido nele identificado; 

II. Ser utilizado exclusivamente na aquisição de materiais e prestação de serviços 

destinados ao interesse da Administração Pública a fim de atender despesas eventuais e 

de pequeno vulto, inclusive em viagens e com serviços, que exijam pronto pagamento 

cujo valor não ultrapasse o limite de R$ 100,00 (cem reais) por despesa; 

Parágrafo único. Em caso de dúvida a Secretaria Municipal de Fazenda deve ser 

consultada sobre a possibilidade de execução da despesa. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS RESTRIÇÕES À CONCESSÃO 

Art. 17. É vedada a concessão de suprimento de fundos a servidor público ou agente 

político municipal: 

I. Responsável por 02 (dois) adiantamentos; 

II. Que tenha a obrigação de autorizar despesas, responsabilidade por pagamento e 

recebimento de receitas; 

III. Responsável por Suprimento de Fundos que não tenha prestado contas de sua 

aplicação dentro do prazo previsto; 
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IV. Declarado em alcance (cujas contas não tenham sido aprovadas) ou que esteja 

respondendo a processo administrativo disciplinar; 

V. Que deixar de atender a notificação de regularização de prestação de contas; 

VI. Com férias, licença programada para o mês subsequente ou afastado. 

 

Art. 18. É vedado ao suprido aplicar os recursos do suprimento de fundos (adiantamento) 

com despesas: 

I. De classificação orçamentária distinta da que foi autorizada; 

II. Aquisição de material permanente; 

III. Aquisição de bens ou serviços de maneira que possa caracterizar fracionamento de 

despesa; 

IV. Aquisição de bens ou serviços para os quais existam ou devam existir contratos de 

fornecimento; 

V. Assinatura de livros, revistas, jornais e periódicos; 

VI. Materiais de uso comum à disposição das Unidades Executoras no almoxarifado 

central; 

VII. Pagamento de juros, multas e correção monetária; 

VIII. Aquisição de gêneros alimentícios. 

 

Art. 19. É vedada a concessão de suprimento de fundos no mês de dezembro por ser um 

mês de fechamento de contas. 

 

CAPÍTULO IX 

DA APLICAÇÃO 

Art. 20. O suprimento de fundos deverá ser aplicado em objetos compatíveis com a 

classificação da despesa prevista no ato da concessão. 

§ 1º Antes de cada aquisição, o suprido deve consultar o almoxarifado quanto à 

disponibilidade do material em estoque, através de e-mail e a consulta comporá o 

respectivo processo administrativo. 

§ 2º O suprido deve verificar a existência de contrato da Unidade Executora com empresa 

que possa fornecer o material ou prestar os serviços de imediato, através de e-mail e a 

consulta comporá o respectivo processo administrativo. 
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CAPÍTULO X 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 21. A prestação de contas de recursos de adiantamento será formalizada 

individualmente, por meio de procedimento protocolizado, autuado e cronologicamente 

numerado. 

 

Art. 22. A documentação mínima para a prestação de contas compõe-se de: 

I. Formulário de Prestação de Contas de Adiantamento (PCA) – Anexo II, com a relação 

das despesas realizadas; 

II. Comprovante de devolução do saldo não utilizado, quando houver; 

III. Notas fiscais, recibos e comprovantes de recolhimento de tributos em caso de 

realização de despesa com outros serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica); 

§ 1º Os documentos previstos no inciso III deste artigo devem: 

I. Conter o nome e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da 

unidade orçamentária responsável pelo suprimento; 

II. Ser preenchidos em todos os seus campos, de modo a identificar: data, quantidade, 

discriminação do material adquirido e/ou do serviço prestado, valores unitário e total, e 

total da despesa; 

III. Constar a declaração de recebimento ou de quitação expressa pelos credores 

legítimos ou seus representantes legais; 

§ 2º Os recibos, para fins de comprovação da despesa pública, quando for o caso, serão 

apresentados com descrição e especificação dos serviços prestados e conter nome, 

endereço, número do documento de identidade, CPF do emitente, PIS/PASEP ou Número 

de Identificação do Trabalhador (NIT), valor pago transcrito de forma numérica e por 

extenso e discriminação das deduções efetuadas, conforme modelo de Recibo de 

Pagamento de Prestação de Serviços – Pessoa Física (Anexo III). 

 

Art. 23. A análise e revisão das prestações de contas e o controle sobre os prazos são de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda que verificará se as disposições da 

presente Instrução Normativa foram inteiramente cumpridas, apontando as irregularidades 

e, se for o caso, as despesas impugnadas com registro do nome do servidor responsável 

pela análise. 
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Art. 24. Se a prestação de contas não puder ser feita pelo titular, por motivo de saúde, 

força maior ou falecimento, fica o titular da Secretaria ou equivalente responsável pela 

apresentação da mesma. 

 

Art. 25. O procedimento de prestação de contas será apresentado a Secretaria Municipal 

de Fazenda em até 05 (cinco) dias úteis do término do período de aplicação ou da 

utilização do valor concedido, devendo ser apensado ao processo de solicitação; 

§1º Todos os saldos de adiantamento serão recolhidos até o dia 10 (dez) de dezembro, 

data limite para prestação de contas, mesmo que o período de aplicação não tenha sido 

expirado; 

§2º Na contagem dos prazos de aplicação do recurso e de prestação de contas será 

excluído o dia do início e incluído o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos; 

§3º Os prazos referidos neste artigo iniciam-se e vencem em dia útil; 

§4º Ao final de cada exercício, cabe à Secretaria Municipal de Fazenda verificar se todos 

os adiantamentos tiveram suas prestações de contas apresentadas e se houve a 

devolução dos valores não utilizados até então; 

§5º Se a prestação de contas não for apresentada, considerada incompleta ou irregular a 

Secretaria Municipal de Fazenda comunicará o suprido para regularização em até 05 

(cinco) dias úteis; 

§6º Não ocorrendo a regularização da prestação de contas, a Secretaria Municipal de 

Fazenda comunicará ao Prefeito Municipal para abertura de sindicância nos termos da 

legislação vigente. 

 

Art. 26. Nenhum adiantamento poderá ter sua prestação de contas postergada para o 

exercício seguinte. 

 

Art. 27. Serão consideradas irregulares as prestações de contas: 

I. Com documentação incompleta e/ou que não ofereça condições para a comprovação 

da boa e regular aplicação dos recursos públicos; e 

II. Com documentação que evidencie que a aplicação foi efetuada de forma diversa da 

finalidade para a qual o adiantamento foi autorizado; 
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Art. 28. O saldo não utilizado deverá ser devolvido à conta movimento, que deverá ser 

solicitada na Gerência Municipal de Gestão Financeira, dentro do prazo estabelecido para 

a prestação de contas mediante transferência eletrônica. 

 

Art. 29. Cabe à Secretaria Municipal de Fazenda manter registro e controle sobre os 

adiantamentos concedidos e prestações aprovadas. 

Parágrafo único. As pendências de prestações de contas e irregularidades constatadas 

serão acompanhadas das cópias das notificações. 

 

Art. 30. Cabe ao Prefeito Municipal editar portaria definindo para cada Secretaria ou 

equivalente, o número de servidores autorizados a receber adiantamento. 

 

CAPÍTULO X 

DO RESSARCIMENTO 

Art. 31. Decorrido o prazo concedido para a regularização das situações apontadas na 

análise, caso as contas forem consideradas total ou parcialmente irregulares, o suprido 

deverá ressarcir aos cofres públicos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, os valores 

correspondentes às despesas impugnadas. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 32. Na ocorrência de roubo, furto, perda ou extravio de numerários ou cartão 

corporativo cabe ao suprido comunicar de imediato o fato ao Ordenador de Despesas 

acompanhado de boletim de ocorrência. 

  

Art. 33. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação 

aos requisitos da Instrução Normativa SCI Nº 01 (“Norma das Normas”), bem como 

manter o processo de melhoria contínua. 

 

Art. 34. Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa 

deverão ser solucionadas junto a Unidade Responsável pela mesma. 
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Art. 35. Cabe a Secretaria Municipal de Fazenda orientar e cumprir as orientações 

contidas nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 36. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Boa Esperança/ES, 08 de novembro de 2022. 

 

 

 

SEDRICK VASCONCELOS LOPES 

Secretária Municipal de Fazenda 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município 
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ANEXO I 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOA ESPERANÇA 
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADIANTAMENTO 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Boa Esperança, solicito de Vossa Excelência 

a concessão de adiantamento, com amparo nas disposições da Lei Municipal nº XXX, 

Decreto nº XXX e Portaria nº XXX, conforme segue: 

Nome do Suprido: 

 

Cargo/Função: 

 

Matrícula: 

 

DADOS BANCÁRIOS UNIDADE ADMINISTATIVA 

Banco: 

 

Agência: 

 

Conta-Corrente: 

 

Nome: 

 

Valor Solicitado: _________________________________________________ 

Justificativa: 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Valor em R$ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Natureza da Despesa: 

339030 – Material de Consumo 

339033 – Despesas com Locomoção 

339039 – Outros Serviços de Terceiros - PF 

339039 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 

TOTAL 

Prazo para aplicação: _____________ 

Boa Esperança/ES, 

____/____/______ 

_____________________________ 

Solicitante 

Solicitação Autorizada 

Boa Esperança/ES, ____/____/______ 

_____________________________ 

Ordenador de Despesa 

Solicitação Não Autorizada 

Boa Esperança/ES, 

____/____/______ 

_____________________________ 

Ordenador de Despesa 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOA ESPERANÇA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

ADIANTAMENTO 

Dados do Suprido Processo nº 

Nome:  

DADOS BANCÁRIOS UNIDADE ADMINISTRATIVA 

Banco: 

 

Agência: 

 

Conta-Corrente: 

 

 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRAZOS 

NE de Concessão 

20__ NE _________ 

Natureza da Despesa 

33.90.__ 

Período para 

aplicação: 

____/____/____ 

à 

____/____/____ 

Data limite para 

prestação de 

contas: 

____/_____/___ 

 

Nº DETALHAMENTO 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

Movimento (R$) 

Devedor Credor 

     

TOTAL  

SALDO  

Apresento a documentação acima discriminada para fins de 

comprovação de despesas à conta do adiantamento. 

____/____/______ 

 

_______________ 

Suprido 
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ANEXO III 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BOA ESPERANÇA 

RECIBO DE PAGAMENTO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOA 

FÍSICA Nº _________/_____ 

DADOS DO PAGADOR 

Órgão: 

Endereço: 

Cidade/UF: Telefone/Fax: 

Suprido:  Matrícula: 

DETALHAMENTO DE VALORES 

Valor Bruto: 

(-) Retenção ISS: 

(-) Retenção INSS: 

(-) Retenção IRRF: 

(=) Valor Líquido:  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

DESCRIÇÃO 

RECEBEMOS do(a) ________________________________ (nome da UG), a 

importância total de R$ ______________________________, correspondente à 

prestação dos serviços de ____________________________________. 

Boa Esperança/ES, ____/_____/_______. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Prestador de Serviços 

 

_______________________________ 

Assinatura do Suprido 

Obs.: O valor retido será recolhido pelo Órgão recebedor dos serviços, na forma da 

legislação em vigor. 

DADOS DO RECEBEDOR 

Nome:  

 

Data de Nascimento: 

____/____/________ 

Telefone: 

 

CPF: 

 

Inscrição no INSS/NIT/PIS/PASEP: 

Endereço: 

 

Cidade: 

 

Estado: 
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Promover discussões
técnicas com as
Secretarias para

definir as rotinas de
trabalho

mantendo-a atualizada,
orientando as unidades

executoras e supervisionar
sua aplicação

Promover a
divulgação e

implementação da
presente IN

Definir os procedimentos
de controle que devem ser

objeto de alteração,
atualização ou expansão

Zelar para que
todos cumpram
a IN, em todos
os seus termos

Atender às
solicitações da

Secretaria
responsável, quanto

ao fornecimento:

De informações e
à participação no

processo de
atualização

Alertar a Secretaria
responsável sobre

alterações na rotina
de trabalho

objetivando a sua
otimização, para

aprimorar os
procedimentos de

controle e a eficiência
operacional

Manter a IN à
disposição de todos os

funcionários da
unidade, velando pelo
fiel cumprimento da

mesma

Cumprir fielmente as
determinações da IN,
em especial quanto

aos:

Procedimentos de
controle e quanto a
padronização dos
procedimentos de

geração de
informação

A solicitação do
suprimento de fundos
deve atender os §§ 1º
e 2º do art. 1º da Lei

nº 1.134/2001

Será efetuada mediante
requisição específica ao

ordenador de despesas e
formalizada com base:

Cópia do Decreto
Autorizativo de
Concessão de

Suprimentos de
Fundos

Cópia da Portaria da
Designação do

Servidor Responsável
pelo Suprimento de

Fundos

Solicitação de
Concessão de
Adiantamento

O valor solicitado
deve apresentar a
classificação da

despesa até o nível
de elemento,

conforme:

Natureza da
Despesa -

Material de
consumo

Natureza da Despesa
- Passagem e
Despesas com

locomoção

Natureza da Despesa
- Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa
Jurídica

Natureza da Despesa -
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa

Fìsica

Cabe a
Contabilidade, antes

de registrar o
empenho

Verificar se foram
cumpridas todas as
disposições desta IN

inclusive à autorização
e aprovação

O pedido de
adiantamento deve
ser solicitado através
de formulário próprio

preenchido escrito:

Clara, sem emendas,
rasuras ou estrelinhas

contendo os
seguintes requisitos:

Nome completo,
cargo ou função do

servidor
responsável pelo

adiantamento

Importância
solicitada em

valor numérico e
por extenso

Autorização do
titular da

Secretaria ou órgão
equivalente, Valor
do Adiantamento

Finalidade para o
que se destina,

com identificação
da espécie da

despesa

Classificação
orçamentária, Prazo

para aplicação, Conta
bancária específica

para o depósito

Data, assinatura
e identificação
do requisitante

Após a análise da
solicitação a

Contabilidade fara a
execução da despesa para

liberar o adiantamento

O adiantamento será
obrigatoriamente feito
através de depósito
bancário em conta

corrente:

Em nome da Prefeitura
Municipal,

identificando nome do
suprido, com a

expressão "Conta
Adiantamento"

Poderá ocorrer saque
na conta corrente

bancária para efetuar
despesas em espécie

A concessão de
adiantamento para

atender a despesas de
pequeno vulto e

pronto pagamento

os valores máximos
estabelecidos no

percentual de 5% do
valor limite de dispensa

de licitação

Conforme o art. 24,
inciso II da Lei

Federal nº 8.666, e
art. 3º da Lei
Municipal nº
1.134/2001

É intransferível, de
uso e responsabilidade
exclusivo do suprido

nele identificado

Ser utilizado
exclusivamente na

aquisição de materiais e
prestação de serviços

Destinados ao interesse
da Administração, para

atender despesas
eventuais e de pequeno

vulto

Inclusive em viagens e
com serviços, que

exijam pronto
pagamento, não

ultrapassando cem reais

É vedada a concessão
de suprimento de
fundos a servidor
público ou agente
político municipal:

Responsável
por dois

adiantamentos

Obrigação de autorizar
despesas,

responsabilidade por
pagamento e

recebimento de receitas

Responsável por
Suprimento de Fundos,

não tendo prestado
contas de sua aplicação

dentro do prazo

Declarado em alcance
ou que esteja

respondendo a
processo administrativo

disciplinar

Que deixar de atender
a notificação de
regularização de

prestação de contas

Com férias, licença
programada para o

mês subsequente ou
afastado

É vedado ao suprido
aplicar os recursos do
suprimento de fundos
(adiantamento) com

despesas

De classificação
orçamentária distinta
da que foi autorizada

Aquisição de
material

permanente

Aquisição de bens ou
serviços de maneira

que possa caracterizar
fracionamento de

despesa

Aquisição de bens
ou serviços para
os quais existam

contratos de
fornecimento

Assinatura de
livros, revistas,

jornais e
periódicos

Materiais de uso
comum à disposição
das Secretarias no

almoxarifado central

Pagamento de
juros, multas e

correção
monetária

Aquisição de
gêneros

alimentícios

É vedada a concessão
de suprimento de
fundos no mês de

dezembro por ser um
mês de fechamento

O suprimento de fundos
deverá ser aplicado em
objetos compatíveis com

a classificação:

Despesa prevista
no ato da
concessão

Antes de cada
aquisição, o suprido

deve consultar o
almoxarifado quanto

à:

Material em estoque
disponível, através de

e-mail e a consulta
comporá o respectivo

PAD

Antes de cada
aquisição, o suprido

deve consultar o
almoxarifado quanto

ao:

Material em estoque,
através de e-mail e a
consulta comporá o

respectivo PAD

O suprido deve
verificar a existência

de contrato da
Secretaria com

empresa que possa:

Fornecer o material ou
prestar os serviços

imediato, através de
e-mail e a consulta

comporá o PAD

Será formalizada
individualmente,
protocolizado,

autuado e
cronologicamente

numerado

Documentação
mínima para a
prestação de

contas compõe-se
de:

Fomulário de
Prestação de Contas
de adiantamento,
com a relação das
despesas realizadas

Comprovante de
devolução do

saldo não
utilizado, quando

houver

Notas fiscais, recibos e
comprovantes de

recolhimento de tributos
em caso de realização

de despesa

Com outros
serviços de

terceiros (pessoa
física e/ou jurídica)

Os documentos
de comprovação

devem:

Conter o nome eo
CNPJ da unidade

orçamentária
responsável pelo

suprimento

Ser preenchidos
em todos os seus

campos, de
identificando:

Data, quantidade,
discriminação do

material adquirido
e/ou do serviço
prestado, valores

Valores unitário e
ou total, e total

da despesa

Constar a declaração
de recebimento ou

de quitação expressa
pelos credores

legítimos

Os recibos, para
comprovação, serão
apresentados com

descrição e especificação
do serviço prestado:

Nome, endereço, RG,
CPF do emitente,
PIS/PASEP ou NIT

Valor pago transcrito
de forma numérica e

por extenso e
discriminação das

deduções efetuadas

A revisão da
prestação de
contas são de

responsabilidade
da Fazenda

Que verificará se a IN
está sendo cumprida,

apontando
irregularidades, tomando

as medidas cabíveis

Se a prestação de
contas não puder ser
feito pelo titular por

motivos de:

Saúde, força maior ou
falecimento, fica o

Secretário, ou
responsável pela
apresentação da

mesma

Será apresentado a
Fazenda em até 5 dias

úteis até o fim da
aplicação ou utilização

do valor cedido

Todos os saldos de
adiantamento serão

recolhidos até o dia 10
de dezembro, data

limite

Mesmo que o
período de

aplicação não
tenha sido
expirado

Na contagem dos
prazos de aplicação

de recurso e e
prestação de contas

será excluído:

O dia do início e do
vencimento,

considerando-se is
duas consecutivos

Os prazos referidos
neste artigo
iniciam-se e

vencem em dia útil

Ao fim de cada
exercício, cabe à

Fazenda verificar se
todos os

adiantamentos
tiveram:

Suas prestações de
contas apresentadas
e se houve devolução

dos valores não
utilizados

Se a prestação de
contas não for
apresentada,

considerada incompleta
ou irregular a fazenda:

Comunicará o
suprido para

regularização em até
cinco dias úteis

Não ocorrendo a
regularização da

prestação de contas, a
Fazenda comunicará
ao Prefeito(a) para:

Abertura de
sindicância nos

termos da
legislação vigente

Nenhuma
adiantamento poderá
ter sua prestação de

contas postergada para
o exercício seguinte

Serão
consideradas

irregularidades
as prestação de

contas:

Documentação
incompleta que não
oferte condição para
comprovação regular
aplicação dos recursos

Documentação que
evidencie que a

aplicação foi efetuada de
forma diversa da

finalidade do recurso

O saldo não utilizado
deverá ser devolvido
à conta movimento

Deverá ser solicitada
na Gestão Financeira,

dentro do prazo
estabelecido para a
prestação de contas

Cabe à Fazenda manter
registro e controle

sobre os adiantamentos
concedidos e

prestações aprovadas

Pendências e
prestações de contas e

irregularidades
acompanharão cópias

das notificações

Cabe ao
Prefeito(a) editar

a portaria
definindo para
cada Secretaria:

Número de servidores
autorizados a
receber um

adiantamento

Decorrido o prazo
concedido para a
regularização das

situações apontadas na
análise

Caso as contas forem
consideradas total ou

parcialmente
irregulares

O suprido deverá
ressarcir aos cofres
público, no prazo
máximo de 3 duas

úteis:

Os valores
correspondentes

às despesas
impugnadas
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