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INSTRUÇÃO NORMATIVA – SEMCI Nº 001/2021 

 
 
ESTABELECE CRITÉRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CORRELATAS AO REGIME DE ADIANTAMENTO 
PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE 
PRONTO PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL.  

 
 

O Secretário Municipal de Controle Interno de Três Corações, Estado de Minas 
Gerais, ALEXSANDRO HENRIQUE DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
disposto no inciso V, do Art. 139, da Lei Orgânica do Município de Três Corações; e,  

 
Considerando o disposto na Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 2010, que dispõe 

sobre regime de adiantamento para realização de pequenas despesas de pronto pagamento no 
âmbito do poder executivo municipal; 

 
Considerando, em especial, a necessidade de edição de normas específicas de 

prestação de contas a serem baixadas pela Secretaria Municipal de Controle Interno, a teor do 
disposto nos artigos 12 e 15 da Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 2010; 

 
Considerando o Decreto nº 4.229, de 23 de fevereiro de 2021, que regulamenta a 

Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 2010; 
 
Considerando que o Decreto nº 4.229/2021 confere à Secretaria Municipal de 

Controle Interno, nos termos de seus artigos 13 e 16, a expedição de normas específicas 
relacionadas à prestação de contas correlatas ao regime de adiantamento para realização de 
pequenas despesas de pronto pagamento; 

 
Considerando as premissas apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, a teor da Decisão Normativa nº 02/2016, que aprova as “Orientações sobre 
Controle Interno”, aplicáveis aos sistemas de controle interno de cada um dos Poderes do 
Estado de Minas Gerais e dos seus Municípios e dá outras providências, em especial o dever de 
regulamentação em Ato normativo próprio, de rotinas de trabalho e procedimentos de controle 
interno; 
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Considerando o consolidado, dentre os princípios gerais do sistema de controle 
interno, também elencado na Decisão Normativa nº 002/2016 do Órgão Fiscalizador Mineiro, o 
das “Instruções Formalizadas”, onde, “os processos de trabalho mais relevantes de um Poder e 
sujeitos a maior incidência de riscos devem ser regulamentados e padronizados em instruções 
normativas, em manual de rotinas e de procedimentos ou em fluxogramas”; 

 
Considerando, por fim, os fundamentos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

que “Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos Orçamentos 
e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, e da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, que “Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública”; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A prestação de contas de que trata a Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 

2010, deverá ser apresentada pelo titular da Pasta suprida, após sua aprovação, à Secretaria 
Municipal de Controle Interno, no prazo de 10 (dez) dias contados do termo final do período de 
aplicação, que se apresenta de 60 (sessenta) dias. 

 
Art. 2º Deverão compor a Prestação de Contas de que trata o artigo anterior: 
 
I – Cópia da Requisição do Adiantamento; 
II – Declaração de Conformidade de preços praticados no mercado mediante 

pesquisa dentre 03 (três) fornecedores; da qualidade dos materiais e serviços, e da quantidade 
e especificação técnica do material; inexistência de estoque, contrato vigente ou Ata de 
Registro de Preços vigente (Anexo I); 

III – Original do Relatório de Prestação de Contas devidamente preenchido - 
Anexo II da Lei nº Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 2010; 

IV – documentos fiscais de compra ou prestação de serviços; 
V – Relatório de Despesas e Justificativas (Anexo II); 
VI – Comprovantes de devolução de valores não utilizados. 
 
§1º Os bens de consumo adquiridos mediante adiantamento devem merecer o 

mesmo zelo dispensado aos adquiridos através do processamento normal da despesa, por se 
tratar de recurso público. 

 
§2º Os comprovantes de despesas deverão ser atestados por servidor da 

Secretaria requisitante, devidamente identificado (cargo, função, assinatura legível). 
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Art. 3º Os comprovantes das despesas realizadas com recursos do adiantamento 
deverão possuir as mesmas características de quaisquer comprovantes inerentes ao processo 
normal de pagamento. 

 
§1º Os documentos fiscais, notas fiscais de vendas, notas fiscais de prestação de 

serviços – pessoa jurídica, faturas e recibos de pessoas físicas, não deverão conter emendas, 
rasuras, acréscimos e entrelinhas. 

  
§2º Deverão ser emitidos por quem forneceu o material ou prestou o serviço. 
  
§3º Deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Três Corações, 

CNPJ nº 17.955.535/0001-19. 
 
§4º Deverão constar a data da emissão que deverá ser sempre igual ou posterior 

à data da concessão do adiantamento; o detalhamento do material fornecido ou do serviço 
prestado evitando-se generalizações ou abreviaturas que impeçam o conhecimento da 
natureza das despesas e da unidade fornecida de materiais ou serviços (discriminação da 
quantidade de produto ou de serviço); e ainda, nos casos de serviços prestados por pessoas 
físicas: 

a) Nota Fiscal avulsa se o prestador de serviço tiver inscrição municipal; ou 
b) Recibo de pagamento de autônomo que deve conter número do Registro 

Geral (RG) e CPF e inscrição no INSS.  
 
 Art. 4º A avaliação do Setor de Prestação de Contas, Convênios e Contratos da 

Secretaria Municipal de Controle Interno verificará os seguintes itens: 
 
I - Apresentação do processo dentro do prazo estabelecido; 
II - Demonstrativo de despesas de débito e crédito – Anexo II da Lei nº Lei nº 

3.618, de 3 de novembro de 2010; 
III - Notas Fiscais, constando data, assinatura e identificação e/ou carimbo; 
IV - Despesa do documento fiscal compatível com o elemento de despesa 

autorizado; 
V - emissão dos documentos fiscais dentro do prazo de aplicação estipulado; 
VI - Carimbo de "Recebemos" ou "Pago" da empresa emitente do documento 

fiscal, quando se tratar de pagamento em espécie; 
VII - Inexistência de fracionamento de despesas; 
VIII - Declaração de Conformidade conforme Anexo I desta Instrução Normativa, 

devidamente assinada de forma legível pelo Ordenador Suprido e Servidor responsável; 



 

IX - Respeito ao limite da modalidade saque conforme ato de concessão; 
X – Outras que se fizerem necessárias. 
 
Art. 5º É vedada a utilização de adiantamento para realização de pequenas 

despesas de pronto pagamento em despesa distinta daquela para o qual foi solicitado, devendo 
ser observado, rigorosamente, o elemento de despesa onde foi empenhado. 

 
Art. 6º A Secretaria Municipal de Controle Interno informará o respectivo 

Ordenador de Despesas quanto a eventual irregularidade na prestação de contas, nos termos 
da Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 2010. 

 
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, nos 

termos do Art. 174 da Lei Orgânica Municipal. 
 
 

Secretaria Municipal de Controle Interno, Três Corações, 03 de agosto de 2021. 
 
 
 

ALEXSANDRO HENRIQUE DE SOUZA 
Secretário Municipal de Controle Interno 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 
UNIDADE GESTORA: ___________________________________________. 
Nº DO ADIANTAMENTO: ________/202__.     Nº EMPENHO: ___________. 
DATA DO ADIANTAMENTO: ____/____/202__. 
VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO: R$ ____________________________. 

 
 

Declaramos para os devidos fins que foram realizados orçamentos para formação de 
preços de referências pertinentes à presente prestação de contas de  regime de adiantamento 
para realização de pequenas despesas de pronto pagamento, em conformidade com a 
legislação aplicável, reafirmando válidos os orçamentos e que os valores obtidos estão em 
conformidade com os valores praticados no mercado. 

 
Declaramos ainda, a qualidade dos materiais/serviços, as devidas quantidade e 

especificação técnica e a inexistência de estoque, contrato vigente ou Ata de Registro de Preços 
vigente. 

 
 
Três Corações, _____  de ____________________ de 202__. 
 

  
 
__________________________   __________________________ 
Ordenador da Despesa    Servidor Responsável 

 
 
 
 
Lei nº 3618 de 3 de novembro de 2010, que “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento para realização de Pequenas 
Despesas de Pronto Pagamento no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências”. 
Decreto nº 4.229, de 23 de fevereiro de 2021, que “regulamenta a Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 2010”. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA – SEMCI Nº 001/2021 

 
ANEXO II 

RELATÓRIO DE DESPESAS E JUSTIFICATIVAS 
 

UNIDADE GESTORA: ___________________________________________. 
Nº DO ADIANTAMENTO: ________/202__.     Nº EMPENHO: ___________. 
DATA DO ADIANTAMENTO: ____/____/202__. 
VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO: R$ ____________________________. 

 
 

DATA Nº 
N.FISCAL 

FORNECEDOR VALOR 
R$ 

JUSTIFICATIVA 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

Três Corações, _____  de ____________________ de 202__. 
 

  
__________________________   __________________________ 
Ordenador da Despesa    Servidor Responsável 
 
 
 
 
Lei nº 3618 de 3 de novembro de 2010, que “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento para realização de Pequenas 
Despesas de Pronto Pagamento no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências”. 
Decreto nº 4.229, de 23 de fevereiro de 2021, que “regulamenta a Lei nº 3.618, de 3 de novembro de 2010”. 
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