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Com o objetivo de melhorar a qualidade do gasto 
público, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, por meio 
do Departamento de Ações de Controle Interno, elaborou o 
presente Relatório de Orientação contendo os principais 
conceitos, a legislação e o procedimento a ser observado pelos 
gestores municipais durante o processo de concessão, 
aplicação e prestação de contas de despesas realizadas através 
do Regime de Adiantamento. 

O presente relatório está dividido em três capítulos e 
organizado da seguinte forma: 

a) No primeiro capítulo serão apresentados: a 
legislação aplicável, os principais conceitos que 
regem o uso da verba de adiantamento, tabela 
contendo os valores, unidades autorizadas e 
fluxograma. 

b) O segundo capítulo destina-se a orientar sobre 
o procedimento de concessão, aplicação e 
prestação de contas. 

c) Por fim, o terceiro capítulo, no formato 
“perguntas e respostas”, abordará as dúvidas 
mais frequentes sobre a utilização do regime de 
adiantamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  APRESENTAÇÃO 
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1.1. Legislação Aplicável 

 
   

 

• Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964 (arts. 65, 68 e 69); 

• Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 (art. 60, parágrafo único); 

• Lei Municipal nº 12.803, de 27 de 
dezembro de 2006; 

• Decreto Municipal nº 15.806 de 
13 de abril de 2007. 

 

   

 
1.2. Conceitos 

Adiantamento: É a concessão de 
numerário concedido a servidor, a critério e sob a 
responsabilidade do Ordenador de Despesas, 
com prazo certo para aplicação e comprovação 
dos gastos. 

O regime de adiantamento é uma 
autorização de execução orçamentária e 
financeira por uma forma diferente da normal, 
sempre precedido de empenho na dotação 
orçamentária específica e natureza de despesa 

própria, com a finalidade de efetuar despesas 
que, pela sua excepcionalidade, não possam se 
subordinar ao processo normal de aplicação, 
isto é, não seja possível o empenho direto ao 
fornecedor ou prestador, na forma da Lei nº 
4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 

Suprido: É o servidor a quem é confiado o 
Adiantamento para aplicação. 

Ordenador de Despesa: Servidor 
responsável pela gestão dos recursos públicos 
dentro de uma Unidade Gestora-UG. 

Interesse Público: Ações ou escolhas 
administrativas praticadas em benefício da 
coletividade. 

Aplicação: É a realização de despesa 
respeitando tanto o objeto quanto os limites de 
valores e prazos fixados, conforme a legislação 
vigente. 

Natureza da Despesa: O Adiantamento é 
concedido mediante empenho prévio na 
classificação orçamentária correspondente ao 
serviço ou aquisição pretendida. 

Nem todas as naturezas de despesa 
podem ser utilizadas no regime de 
Adiantamento. 

De acordo com o Decreto Municipal 
15.806/2007, o adiantamento será 
concedido nas seguintes classificações 
orçamentárias: 

• 339030 – Material de Consumo 

• 339039 – Outros Serviços Pessoa Jurídica 

• 449052 – Material Permanente 

1. CAPÍTULO I 
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Prestação de Contas: É a comprovação das 
despesas realizadas, mediante a apresentação de 
documentação fiscal nos prazos fixados. 

Diligência: É o procedimento de retorno 
para regularização de um processo de 
Adiantamento que apresentou informações e/ou 
documentos incorretos ou incompletos. A 
liberação de um novo Adiantamento dependerá 
da regularização do Adiantamento aberto em 
diligência. 

Servidor em Alcance: É aquele que não 
prestou contas do Adiantamento no prazo 
estabelecido, ou que teve as contas rejeitadas em 
virtude de desvio, desfalque e/ou má aplicação de 
recursos públicos verificada na prestação de 
contas. 

Atestador: É o servidor público designado 
para constatar a veracidade e a legitimidade das 
despesas pagas com os recursos do 
adiantamento, atestando que o material foi 
recebido ou o serviço prestado. 
 

 
1.3. Tabela de Valores e Unidades 

A Tabela a seguir, contida no Anexo I do Decreto Municipal 15.806/2007, define os valores destinados 
a cada unidade e órgão, periodicidade e os respectivos valores para a concessão do adiantamento. 

 
Servidor público autorizado a requerer das 

seguintes unidades 
Intervalo mínimo entre 

um pedido e outro 
Valor máximo 

UFIC 

Gabinete do Prefeito Um Mês 2.805,6785 

Secretarias Municipais e Departamentos de 
Procuradoria Geral Um Mês 1.122,2714 

Departamento de Transporte Interno – DETI Um Mês 561,1135 

Departamento de Proteção ao Consumidor - 
PROCON Um Mês 561,1135 

Supervisões de Departamentos Um Mês 336,6814 

Subprefeituras e Ouvidorias Um Mês 336,6814 

Coordenadorias de Unidades Básicas de Saúde e de 
Módulos de Saúde Um Mês 308,6246 

Coordenadorias de CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial Um Mês 308,6246 

Centro de Referência, Prontos Socorros, SAMU, 
Policlínicas e Distritos de Saúde Um Mês 308,6246 

Coordenadorias Distritais de Saúde Um Mês 308,6246 
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1.4. Fluxograma do Adiantamento 
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2.1. Concessão do Adiantamento 

A concessão do adiantamento é exclusiva a 
servidores públicos efetivos designados pelo ordenador 
da despesa. 

A autorização de Adiantamento deverá ser 
solicitada via sistema SEI, mediante preenchimento de 
formulário próprio, por servidor devidamente cadastrado 
no cadastro de fornecedor do município “pessoa física”, 
exclusivamente para esse fim, contendo as seguintes 
informações: 

• Nome, CPF, matrícula, cargo/função, número da 
portaria de nomeação, lotação, telefone e dados 
bancários; 

• Valor do adiantamento em valores por extenso; 

• Justificativa a que se destina; 

• Indicação da dotação orçamentária contendo a 
natureza da despesa; 

• Autorização expressa da Secretaria de Finanças 
(Coordenadoria de Contas à Pagar); 

• Empenhamento e liquidação da despesa no 
sistema SIM e encaminhamento à Coordenadoria 
Setorial de Contas à Pagar para agendamento do 
cheque. 

 
 
 
 
 
 
 

2.  CAPÍTULO II 

2.2. Finalidade do 
Adiantamento 

A finalidade do Adiantamento é fazer 
face a pequenas despesas para 
pagamento à vista ou no prazo de sua 
aplicação, que pela sua 
excepcionalidade, não possam se 
subordinar ao processo normal de 
aplicação, ou seja, que não possam ser 
licitadas e empenhadas diretamente 
ao fornecedor. 

É importante observar que o 
Adiantamento não deve caracterizar 
fracionamento de despesas (fuga ao 
processo licitatório), de modo que não 
se justifica a concessão de 
adiantamento para despesas de 
caráter repetitivo, contínuos ou 
previsíveis, que se submetem ao 
processo normal de aplicação, 
mediante realização do processo de 
licitação ou de dispensa. 
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2.4. Aplicação do Adiantamento 

A aplicação do Adiantamento é de total responsabilidade do servidor 
designado para proceder a execução financeira, com destinação estabelecida 
pelo ordenador da despesa, sendo responsável pela aplicação e comprovação 
dos recursos recebidos. O servidor detentor do adiantamento não poderá, em 
qualquer hipótese, transferir essa responsabilidade ou se fazer substituído no 
adiantamento recebido em seu nome. 

Principais pontos a serem observados durante a aplicação: 

a) realizar despesas exclusivamente dentro do período de 
aplicação estabelecido no ato da concessão; 

b) verificar a existência em estoque, no almoxarifado, do material 
a ser adquirido; 

c) verificar se o material ou o serviço pretendido pode ser 
tempestivamente fornecido por empresa/fornecedor 
contratado pelo município; 

d) verificar se a despesa a ser realizada se enquadra na 
classificação orçamentária especificada no ato da concessão; 

e) realizar a pesquisa de mercado, sempre que possível, buscando 
a aquisição mais vantajosa para a Administração Pública.; 

f) realizar pagamentos exclusivamente à vista, pelo seu valor total, dada a vedação legal para 
aquisição/contratação a prazo ou parceladamente; 

g) não realizar despesas em período de férias ou afastamentos legais; 

h) não realizar despesas nos finais de semana, salvo em situações devidamente justificadas. 

 

 

2.3. Princípios do Adiantamento 

O que diferencia o adiantamento das demais formas de execução de despesas é o empenho 
feito em nome do nome do servidor, dispensando o processo de licitação. Porém, a realização 
de despesas deve observar os mesmos princípios que regem a Administração Pública: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da 
isonomia e da aquisição mais vantajosa para a Administração Pública. 
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2.5. Prestação de Contas 

O servidor deverá prestar contas do adiantamento que recebeu, no prazo máximo de (60) sessenta 
dias estabelecido no ato da concessão; 

Compete à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar da Secretaria Municipal de Finanças examinar 
todas as prestações de contas no tocante a legitimidade da documentação apresentada, e, ainda em face 
da prestação final de contas, adotar todas as medidas necessárias quanto ao recolhimento da importância 
a ser ressarcida aos cofres Municipais decorrentes da rejeição total ou parcial das contas; 

Compete, ainda, solicitar a instauração de procedimento disciplinar e considerar cumprida a 
prestação de contas, determinando o arquivamento do processo. 

A prestação de contas deverá ser anexada ao processo SEI que originou o pedido do adiantamento 
e instruída com as seguintes informações e documentos: 

a) nome do responsável pelo adiantamento; 
b) valor adiantado; 
c) número da nota de empenho correspondente às despesas; 
d) valor das despesas efetuadas; 
e) saldo a devolver, se houver; 
f) relação das despesas efetuadas, por data, em ordem cronológica; 
g) identificação de cada despesa mediante a apresentação de recibos ou documentos fiscais 

originais e sem rasuras; 
h) comprovante de devolução do saldo do adiantamento, se houver; 

data, assinatura e carimbo do responsável pelo adiantamento, com vista de seu superior 
hierárquico, em todos os documentos. 
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3.1. Dúvidas Frequentes – Perguntas e Respostas 
 
 

 
1- Pergunta: Quem pode receber o adiantamento? 

 Resposta: O adiantamento será concedido apenas ao servidor público municipal efetivo (de 
carreira), designado pelo ordenador da despesa. 

 
2- Pergunta: Quaisquer despesas podem ser realizadas com recursos de Adiantamento? 

 Resposta: O regime de adiantamento só é permitido em gastos excepcionais e imprevisíveis, que 
não possam ser planejados e se subordinar ao processo normal de contratação (licitação ou 
dispensa). 

 
3- Pergunta: Qual o procedimento que deverá ser adotado quando o adiantamento não for gasto 
na totalidade? 

 Resposta: O valor não aplicado deverá ser devolvido ao erário, mediante depósito em conta 
corrente da Prefeitura e anexado comprovante na prestação de contas. 

 
4- Pergunta: O responsável poderá pedir ressarcimento do valor excedente quando o valor das 
despesas ultrapassar o montante concedido no adiantamento? 

 Resposta: O valor excedido NÃO será ressarcido. Por essa razão o responsável deverá ter o 
cuidado para não gastar além do valor recebido. 

 
5- Pergunta: O que o responsável pelo adiantamento deve fazer antes 
de entrar de férias, licença prêmio, licença saúde ou qualquer tipo de 
afastamento? 

 Resposta: Deverá providenciar a prestação de contas do valor 
utilizado, bem como a devolução do saldo, mesmo estando dentro do 
prazo concedido para a prestação de contas. 

3.  CAPÍTULO III 
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6- Pergunta: É permitido solicitar adiantamento utilizando-se dotação orçamentária de outra 
secretaria? 

 Resposta: Não. O adiantamento deve ser requerido e empenhado nas dotações orçamentárias 
vinculadas à secretaria que o servidor esteja lotado. 

 
7- Pergunta: O pagamento de refeição e locomoção durante viagens poderá ser efetuado com o 
recurso do adiantamento? 

 Resposta: Não. Com a publicação do Decreto 20.645/2019 que estabeleceu pagamento de 
diárias ao servidor que se deslocar temporariamente a serviço da Prefeitura, fica vedado a 
utilização do adiantamento para cobrir gastos com refeições (almoço e jantar) e locomoções (taxi, 
transporte por aplicativo, transporte rodoviário e metrô). 

De acordo com a legislação, somente o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito continuam a utilizar-
se da verba de adiantamento para esses fins. 

Os demais servidores, inclusive os secretários municipais, deverão solicitar o pagamento desses 
serviços via processo de “diária”, conforme disciplina o decreto supramencionado e as orientações 
contidas na Ordem de Serviço nº 001, de 21 de janeiro de 2020. 

 
8- Pergunta: É permitido utilizar o recurso do adiantamento para cobertura de despesas com 
eventos? (ex: floriculturas, ornamentações, fotografia, coffee break, etc.) 

 Resposta: Recomendamos que todos os gastos com eventos sejam planejados, licitados e 
empenhados diretamente ao fornecedor. Somente serão consideradas elegíveis quando restarem 
demonstrados: 

• o pequeno vulto; 
• o caráter excepcional da aquisição/contratação; 
• a impossibilidade e a vantagem de não serem submetidas ao processo normal de 

aplicação; e 
• o interesse público. 

Caso ocorra casos imprevisíveis, deve-se apresentar justificativa 
expressa da excepcionalidade e do interesse do público. 

Nesses casos, é recomendável incluir no processo de prestação de 
contas além dos comprovantes fiscais, descrição detalhada 
informando o tipo e motivo do evento e a comprovação do 
compromisso oficial. 
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9- Pergunta: É permitido utilizar o adiantamento para a realização de manutenções de 
equipamentos, veículos e próprios públicos da Prefeitura? 

 Resposta: Regra  geral o adiantamento NÃO deve ser utilizado para a realização de manutenções, 
reparos e troca de peças. Recomenda-se o uso apenas, diante de acontecimentos inesperados, de 
pequena monta e em situações que prejudiquem a continuidade dos serviços públicos. 

 
10- Pergunta: É permitido comprar material permanente com a verba de adiantamento? 

 Resposta: A possibilidade de aquisição de materiais permanentes com recursos de adiantamento 
fica restrita a casos excepcionais, devidamente justificados, reconhecidos pelo Ordenador de 
Despesa e em consonância com as normas que disciplinam a matéria, desde que caracterizada a 
inexistência de cobertura contratual, a eventualidade da contratação, a inocorrência do 
fracionamento da despesa, a impossibilidade de abertura licitatório e a comprovação do interesse 
público. 

O adiantamento será concedido para fazer face às pequenas despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação e que envolvem compras e serviços, para 
pagamento à vista ou no prazo de sua aplicação, incluindo aquisição de material permanente. 

 
11- Pergunta: Todos os materiais de consumo podem ser adquiridos com a verba de 
adiantamento? 

 Resposta: Só é permitido a compra de material de consumo em casos de comprovada 
demonstração de excepcionalidade e imprevisibilidade. É também necessário demonstrar a 
impossibilidade da licitação e a comprovação do interesse público. 

 

 
12- Pergunta: É permitido utilizar cartão de crédito pessoal para pagar despesas por meio de 
adiantamento? 

 Resposta: Não. É vedada a utilização de cartão de crédito pessoal para 
pagamento de despesas realizadas com adiantamento por não ser 
recomendada a utilização de recursos particulares para cobertura de 
despesas públicas. 

 

 

 
 


