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CI Nº 050/2017 - UCCI 

 

Santa Leopoldina/ES, 04 de outubro de 2017. 

 

Ao 

Exmo. Senhor                                              

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 

Prefeito Municipal   

 

Assunto: AUDITORIA EM PEQUENAS DESPESAS 

 

CONSIDERANDO o Plano Anual de Auditoria Interna 2017, onde prevê auditorias de 

conformidade nos sistemas administrativos previamente definidos no art. 2º do 

Decreto Municipal 359/2013, 

CONSIDERANDO o papel do controle interno na administração pública no sentido de 

alertar, orientar e sugerir concomitantemente, nas ações do Executivo, no intuito de 

averiguar a regularidade prevenindo erros e desperdícios, permitindo assim, medidas 

tempestivas de correção, 

Solicito sejam encaminhados ao Controle Interno, os processos abaixo destacados:  

Período: Janeiro a Setembro 2017 – 3º trimestre 

Número dos processos:  

2208/2017 – 2160/2017 – 2079/2017 – 2052/2017 – 2045/2017 – 2038/2017 – 

2010/2017 – 1972/2017 – 1881/2017 – 1822/2017 – 1834/2017 – 1789/2017 – 

1662/2017 – 1653/2017 – 1631/2017 – 1616/2017 – 1404/2017 – 1415/2017 – 
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1494/2017 – 1513/2017 – 113/2017 – 106/2017 – 581/2017 – 663/2017 – 1387/2017 – 

1600/2017 – 1133/2017 – 1165/2017 – 1233/2017 – 1349/2017 – 936/2017 – 

1017/2017 – 1046/2017 – 646/2017 – 755/2017 – 771/2017 – 1230/2017 – 940/2017 – 

450/2017 – 244/2017 – 192/2017 – 123/2017 – 71/2017 – 14/2017. 

 

Destaco que a auditoria ter por finalidade corrigir eventuais erros na utilização do 

suprimento de fundo tais como: natureza da despesa, excepcionalidade/eventualidade 

da despesa, observância ao limite para cada despesa conforme Lei 8666/93 e limite 

por exercício, prestações de contas, regularidade da documentação (nota fiscal, fatura 

ou outro comprovante de despesa), fracionamento da despesa, e demais controle 

processual de adiantamento.  

 

Subsidiam a auditoria as seguintes Legislações: 

 Decreto Municipal 50/2004; 

 Lei Federal 8.666/93; 

 Lei Federal 4.320/64; 

 Acórdão nº. 305/2000 – TCU; 

 Grupo de Natureza da Despesa da Portaria Interministerial nº 163/2001 

ATUALIZADA EM 2016.   

 

 

Respeitosamente, 

 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 
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CI Nº 052/2017 - UCCI 

 

Santa Leopoldina/ES, 19 de outubro de 2017. 

 

Ao 

Exmo. Senhor                                              

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho 

Prefeito Municipal   

 

Assunto: AUDITORIA REALIZADA EM SUPRIMENTO DE FUNDO  

 

 

CONSIDERANDO o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2017 da Coordenadoria 

de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina. 

 

CONSIDERANDO a missão do Controle Interno na atuação preventiva e orientadora, 

de modo a reduzir as falhas involuntárias ou deliberadas por parte dos atores dos 

processos organizacionais, atuando com o objetivo de assegurar o melhor emprego 

dos recursos, prevenir ou reduzir fraudes, desperdícios ou abusos, contribuindo assim 

para o cumprimento da missão do órgão público. 

 

Apresento o resultado de auditoria realizada na concessão, aplicação e prestação de 

contas dos suprimentos de fundo/pequenas despesas, concedidos no exercício de 

2017 até o mês de setembro, com as observações e devidas recomendações. 
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O objeto auditado foi eleito a partir de priorização baseada nos seguintes critérios:  

 Fragilidade das normas vigentes que regulamenta a concessão da verba 

(Decreto 178/97 e Decreto 050/2004); 

 Fragilidade na prestação de contas dos adiantamentos; 

 Falta de critério para utilização do recurso; 

 Inobservância aos limites impostos pelas legislações; 

 Fragilidade no controle de gasto para cada grupo de natureza da Despesa.       

 

Apesar dos valores envolvidos com o suprimento de fundos não serem expressivos 

em relação ao orçamento do Município, a presente ação de controle justifica-se tendo 

em vista o assunto ser recorrente em ações de controle do Tribunal de Contas da 

União e Tribunal de Contas do Espírito Santo, destaco aqui o Acórdão TCU nº. 

305/2000 que relata a realização de despesas com dispensa de licitação (art. 24, II, 

Lei 8.666/93) e por meio de suprimento de fundos, cujos montantes ultrapassam o 

limite estabelecido pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, configura-se fracionamento 

de despesa com fuga ao procedimento licitatório, ou seja, cumulatividade entre 

dispensa e suprimento até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil) no mesmo exercício por 

grupo de natureza da despesa.  

 

ACHADOS:  

 Ausência na solicitação do Suprimento de Fundos da especificação clara e 

precisa da finalidade dos recursos; 

 Ausência de retenção de imposto e contribuição previdenciária devida em 

pagamentos de despesas referentes a serviços prestados por profissionais 

autônomos; 

 Não observância ao limite anual para as despesas de pequeno vulto, 

cumulativo as dispensas de licitação, R$ 8.000,00 (oito) mil para materiais e R$ 

8.000,00 (oito) mil para serviços; 
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 A maior parte dos comprovantes das despesas realizadas NÃO está em nome 

da Unidade Gestora, ou seja, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina; 

 Pagamento para compras e serviços além do limite de 0,25% para cada 

despesa, qual seja, limite de R$ 200,00 (duzentos reais) por despesa; 

 Não observância à excepcionalidade de seu uso, conforme o art. 68, da Lei nº. 

4.320/64; 

 Não observância pelos servidores que utilizam o suprimento de fundo do art. 6º 

do Decreto Municipal nº. 178/97 que disciplina as despesas que são passiveis 

de realização através de suprimento de fundo/adiantamento.   

 

RECOMENDAÇÕES 

 Atualização do Decreto 178/97, ou criação de ato normativo, observando as 

legislações, entendimentos e decisões dos Tribunais de Contas a respeito de 

suprimento de fundo, visando à utilização mais adequada da verba.  

 Suspensão imediata da concessão da verba devido à ausência de regramento 

mais detalhado quanto a sua utilização. 

 

Assim, diante de todo exposto e levando em consideração os achados de auditoria, 

encaminho anexo a este, trabalho realizado pela Coordenadoria de Controle Interno 

referente ao assunto “Suprimento de Fundo”, com vistas a auxiliar, no que couber, nos 

trabalhos de revisão ou edição de nova legislação municipal a respeito da verba em 

questão.  

 

Respeitosamente, 

 

 

Mike Muller Stange 

Coordenador de Controle Interno 
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INTRODUÇÃO  

 

Com a proposição deste trabalho, a Coordenadoria de Controle Interno Municipal, 

busca orientar os ordenadores de despesas, cada um em sua área, quanto à 

utilização dos recursos destinados ao suprimento de fundos para pagar despesas 

EXCEPCIONAIS. O que se pretende é evitar erros, subsidiando o servidor com 

informações essenciais para melhorar a qualidade do gasto público. 

  

O presente trabalho apresenta algumas considerações acerca dos procedimentos 

quanto à utilização de suprimento de fundo (adiantamento) para despesas de 

pequeno vulto, no âmbito do Município de Santa Leopoldina.  

 

Em alguns casos no decorrer da Administração Pública não se podem prever todas 

as possibilidades das demandas planejadas, poderão ocorrer eventualidades 

(excepcionalidades) que terão de ser atendidas, uma vez que seu não atendimento 

poderá ocasionar prejuízos ou consequências desastrosas à Administração Pública. 

 

Ao ocorrer uma eventualidade, e houver a necessidade de atendê-la, de maneira 

rápida, não podendo aguardar o processo normal (procedimento licitatório), uma 

das possibilidades é atender através de um procedimento denominado concessão 

de suprimento de fundos.  

 

A finalidade do suprimento de fundos é de atender a despesas que não possam 

aguardar o processo normal, ou seja, é exceção quanto a não realização de 

procedimento licitatório.  

 

É importante destacar que o servidor que recebe suprimento de fundos, na forma 

da legislação vigente, tem responsabilidade pessoal e intransferível, pela sua boa e 

regular aplicação e é obrigado a prestar contas de sua utilização, sujeitando-se a 

tomada de contas, se não o fizer no prazo assinalado pelo ordenador de despesa. 
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1. BASE LEGAL PARA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO 

 

Adiantamento caracteriza-se de uma forma genérica como um procedimento 

especial de despesas públicas orçamentárias, de forma que se torna disponível o 

numerário a um servidor, com a finalidade de proporcionar gastos, que por sua 

natureza ou em face de ocorrência de situação excepcionais, não obedecem ou não 

dependem dos trâmites de praxe.  

 

O benefício em tela deve ser considerado como exceção, não podendo ser aplicado 

em casos que há a possibilidade de utilização do processo normal de realização de 

tais despesas, conforme estabelece a Lei 4.320/64 em seus artigos 68 e 69.  

 

Art. 68 “O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas 

expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, 

sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar 

despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação”. 

 

Art. 69 “Não se fará adiantamento a servidor em alcance¹² nem a responsável por 

dois adiantamentos”. 

 

O que diz a Lei 8666/93: 

 

Art. 23 As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o 

valor estimado da contratação: 

 

__________________________ 

¹²O Servidor que não efetuar a prestação de contas do adiantamento no prazo fixado por 

regulamento próprio, caracteriza-se o em alcance.  
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II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

a) Convite – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

Art. 24 É dispensável a Licitação: 

[...] 

II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 23 e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

Art. 60 [...] 

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a 

Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim 

entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite 

estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta lei, feitas em regime de 

adiantamento. 

 

2. CONTROLE DO VALOR DE ADIANTAMENTO 

 

Os limites estão vinculados à legislação que rege as licitações no âmbito do serviço 

público, e referem-se, quanto à concessão: 

 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea “a” do inciso II do art. 

23, da Lei 8.666/93, para outros serviços e compras em geral; 

 O limite máximo de cada despesa de pequeno vulto deve obedecer ao 

percentual de 0,25% do valor máximo para outros serviços e compras em 

geral estabelecido na alínea “a” do inciso II do art. 23, da Lei 8.666/93.  
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3. CONTROLE PROCESSUAL DE ADIANTAMENTO 

 

Considerando o elevado número de adiantamentos que ocorre na Administração 

Pública, é sugerido que seja observado os seguintes aspectos para efeito de 

controle de utilização: 

 Devem ser observados os requisitos pelos diplomas legais que possibilitam 

a utilização do regime de adiantamento; 

 O regime de adiantamento não pode ser desvirtuado de sua finalidade 

precípua, que é a excepcionalidade/eventualidade;  

 Devem estar presentes os procedimentos adotados com vistas à dispensa 

ou inexigibilidade de licitação, ou, ainda, à realização da licitação; 

 Devem ser observados os prazos estabelecidos na norma respectiva para 

sua aplicação e apresentação da correspondente prestação de contas; 

 Os adiantamentos devem ter prazo de aplicação restrito ao exercício 

financeiro;  

 Na prestação de contas deve ser verificada a regularidade da documentação 

(nota fiscal, fatura ou outro comprovante de despesa), quanto a data e 

forma de sua emissão, data de validade, onde couber, com visto do órgão ou 

de quem tiver poderes para tal procedimento; 

 Os comprovantes de despesa devem ser originais, não sendo aceitos (salvo 

em situação excepcionais devidamente justificadas), comprovantes em 

fotocópias ou com rasuras, emendas ou entrelinhas que prejudiquem sua 

clareza ou legitimidade; 

 Deve existir certificado de recebimento do material ou prestação do serviço 

pela autoridade competente; 

 Mesmo na hipótese de adiantamento, é vedada a antecipação de pagamento, 

o qual somente poderá ser efetuado após consumar-se a aquisição; 

 Deve ser verificada se a utilização do adiantamento não esta servindo de 

meio para fracionamento de despesa e fuga ao procedimento licitatório; 
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 Deve ser verificado se cada adiantamento não excedeu os limites 

estipulados por lei ou regulamento; e  

 Deve se atentar para o fato de que o limite de suprimento de fundo é de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) caso contrato seja verbal, para despesas de igual 

natureza, semelhança ou afinidade com o mesmo fornecedor (art. 60, 

paragrafo único da Lei 8.666/93).  

 

4. DESPESA DE PEQUENO VULTO 

 

A utilização do adiantamento, através de suprimento de fundos, para o 

atendimento de despesas de pequeno vulto, é o tipo mais utilizado.   

 

Acontece que, entende-se por despesas de pequeno vulto aquelas cuja soma seja 

igual ou inferior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido na alínea “a”, do 

inciso II do art. 23, da Lei 8666/93, com redação dada pela Lei 9.648/98, qual seja, 

até R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

 

Da mesma forma, ficou estabelecido, ainda, o percentual de 0,25% do valor 

constante na alínea “a” do inciso II do art. 23, da Lei 8.666/93 como limite máximo 

de despesa de pequeno vulto, no caso de compras e outros serviços, ou seja, limite 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo vedado o fracionamento da despesa, bem 

como do documento comprobatório para adequação ao referido limite.  

 

5. LIMITE DA DESPESA DE PEQUENO VULTO 

 

Por que o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como limite de despesas de 

pequeno vulto para outros serviços e compras em geral?  

 

Pode-se responder, iniciando pelo pressuposto de que a regra é licitar, sendo, a 

exceção, utilizar-se de procedimentos que venham a “fugir” desse preceito legal. 
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Em face disso, deverá utilizar-se dessa exceção tão-somente para aqueles casos 

onde as despesas não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Em 

relação ao valor limite, o entendimento do legislador fora de estipular valores os 

quais não pudessem dar margem a manobras para furtar-se de atender à regra, 

qual seja, licitar. Observe-se que o parágrafo único do art. 60, da Lei 8.666/93 leva 

a esse entendimento quanto ao valor.  

 

Art. 60, parágrafo único, Lei nº. 8.666/93: “É nulo e de nenhum efeito o contrato 

verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, 

assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite 

estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” desta Lei, feitas em regime de 

adiantamento. “ (grifei)   

 

Quanto à excepcionalidade de seu uso, o art. 68, da Lei nº. 4.320/64 dispõe que:  

 

Art. 68, Lei 4.320/64: “O regime de adiantamento é aplicável aos casos de 

despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a 

servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para fim de realizar 

despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.” 

(grifei)   

 

Em comentário a este artigo, J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis 

definem o adiantamento “como um dos meios de ser efetuado o pagamento, em 

casos excepcionais. É necessário, sobretudo, que a excepcionalidade não se 

transforme em regra...É preciso prestar atenção ao fato de que a própria lei 

exclui do adiantamento aquelas despesas que se subordinam ao processo 

normal de aplicação. Desta forma, aquisição de material e equipamento, realização 

de obras etc. não devem ser pagas por meio de adiantamento, a não ser fora da sede 

do Município, quando, então, se caracteriza a excepcionalidade.” (grifei)  
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6. CUMULATIVIDADE PARA AVERIGUAÇÃO DO LIMITE 

 

Considerando que o limite estipulado para as despesas de pequeno vulto, através 

do suprimento de fundo, é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que suas despesas 

são efetuadas sem qualquer necessidade de processo licitatório, e considerando 

que o limite por dispensa de valor, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, 

é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).  

 

Deve-se observar que as despesas realizadas por suprimento e as com fulcro no 

art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 deverão ser somadas para fins de verificação 

quanto ao limite global (R$ 8.000,00).  

 

Entende-se por limite global, o valor cumulativo entre os gastos (de mesma 

natureza/classificação contábil de despesa) através de suprimento de fundos, bem 

como os gastos com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

 

Exemplificando (compra de produtos de uma mesma natureza/classificação 

contábil de despesa – material de expediente – 3.3.9.0.30.16) – compra de R$ 

6.350,00 através de dispensa (art. 24, II), pode-se, através do suprimento de 

fundos, adquirir a diferença entre o valor limite global (R$ 8.000,00) e o valor já 

adquirido (art. 24, II), qual seja, R$ 1.650,00.  

 

Valor (R$) Art. 24, II Suprimento de Fundos 

Aquisição  6.350,00 1.650,00 

TOTAL GLOBAL 8.000,00 

    

Porém, como o limite máximo de suprimento de fundos é R$ 4.000,00, não se pode 

adquirir valor superior a este, mesmo que se tenha adquirido, através da dispensa 
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pelo art. 24, II, valor inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme exemplo a 

seguir:  

 

Valor (R$) Art. 24, II Suprimento de Fundos 

Aquisição  1.650,00 4.000,00 (máximo) 

TOTAL GLOBAL 5.650,00 

 

7. FRACIONAMENTO DE DESPESA 

 

O Tribunal de Contas da União – TCU, em decisão nº 253/1998, decide que “ 

quando da realização de suas despesas, proceda a um adequado planejamento de 

seus procedimentos licitatórios, em conformidade com a disponibilidade de 

créditos orçamentários e recursos financeiros, objetivando contratações mais 

abrangentes e abstendo-se de proceder a sucessivas contratações de serviço e 

aquisições de pequeno valor, de igual natureza, semelhança ou afinidade, 

realizadas por dispensa de licitação fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei 

8.666/93.”  

 

Também o mesmo TCU, no já exposto Acórdão nº. 305/2000 – Segunda Turma, 

relata que “a realização de despesas com dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei 

8.666/93) e por meio de suprimento de fundos, cujos montantes ultrapassam o limite 

estabelecido pelo art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, configura-se fracionamento de 

despesa com fuga ao procedimento licitatório.”  

 

Outro ponto levantado nesse mesmo Acórdão, dispõe ao fato de as compras serem 

realizadas a intervalos superiores há 30 dias não descaracterizar fracionamento.  

 

Um dos critérios que os Tribunais de Contas utilizam para averiguação do limite 

imposto a despesas realizadas por dispensa de valor e suprimento de fundos é a 
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necessidade de se haver nova aquisição de igual natureza, semelhança ou 

afinidade.  

 

Pode-se entender como aferição para controle de novas aquisições de igual 

natureza, semelhança ou afinidade, as despesas classificadas através da 

classificação contábil da despesa.  

 

A titulo de exemplo, destaca-se: 

3.3.9.0.30.16 material de expediente 

3.3.9.0.30.22 material de limpeza e produtos de higienização 

 

Diante desse critério, qualquer aquisição que se enquadre em uma classificação 

contábil de despesa, estará ela classificada em função de mesma natureza, 

afinidade ou semelhança, devendo ser observado o limite imposto para dispensa 

de licitação, bem como cumulativamente ao suprimento de fundos.   

 

8. CONCLUSÃO SOBRE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 

Conclui-se, diante das informações levantadas e aqui expostas embasadas por 

entendimentos dos Tribunais de Contas e perante a Lei 4.320/64 e Lei 8.666/93 

que:  

 

a) O suprimento de fundos deverá ser utilizado para fins de realização de 

despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação;  

b) O limite para realização das despesas com suprimento de fundos deve ser 

verificado cumulativamente com as despesas realizadas com fulcro no art. 

24, II, da Lei nº. 8.666/93; 

c) O limite de suprimento de fundos é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para 

despesas de igual natureza, semelhança ou afinidade, estabelecendo-se 

como um critério para tal averiguação, a classificação contábil de despesa.  
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