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COORDENADORIA DE
CONTROLE INTERNO - CCI

“Buscar a eficiência, eficácia, 
economicidade, legalidade e efetividade na 
gestão dos Recursos Públicos, por meio de 

medidas preventivas e corretivas”.

MISSÃO
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Plano de Execução de 100 dias
Biênio 2017/2018

 Objetivos estratégicos:

 Aprimorar a governança institucional.

 Resultados Esperados:

 Implantar as ações de caráter preventivo, objetivando a redução de
apontamentos pelos órgãos de controle;

 Aprimorar o Sistema de Controle Interno, com a revisão das normas
administrativas;

 Implantar Gestão de Riscos nas áreas priorizadas no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Primeiro Ciclo de Oficinas  nos temas:

 Fiscalização de Contratos e Atas de Registro
de Preços;

 Sindicância, PAD (Provimento n°
5/2008/CM);

 Aplicação de Pedidos de
Adiantamentos/Suprimentos de Fundos.
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CONCEITO

O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas

expressamente definidas em lei e consiste na entrega de

numerário a servidor, autorizada por autoridade

ordenadora de despesas dos órgãos da Administração Direta ou

Indireta, sempre precedida de empenho na dotação própria,

para o fim de realizar despesas que pela excepcionalidade, não

possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

É uma  medida excepcionalíssima à regra da  LICITAÇÃO PÚBLICA.
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 Art. 37, XXI, da CF/88;

 Arts. 65, 68 e 69, da Lei 4.320/1964;

 Parágrafo único do Art. 60 da Lei 8.666/93;

 Lei Estadual nº 4.454/1982;

 Decreto Estadual nº 20/1999, atualizado pelo Decreto
Estadual nº 269/1999;

 Instrução Normativa nº 005/2009-TJ/MT;

 Enunciado Orientativo nº 02/2015-CCI.

Excepcionalidades (despesas) previstas na Lei nº 
4.454/82, desde que submetidas aos limites de gastos 

estabelecidos no Decreto nº  20/99.

I- as que devem ser realizadas em localidades distantes daquela em
que se encontra o setor de processamento da despesa;

II- onde não exista estabelecimento bancário que possa cumprir ordem
de pagamento;

III- as que devam ser feitas no exterior, observadas as normas
específicas;

IV- as de viagem para atender diligências especiais;

V- as de caráter de urgência ou situações extraordinárias,
devidamente caracterizadas, de que possam resultar eventuais

prejuízos aos órgãos ou perturbar o atendimento dos
serviços.
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Objeto Elemento de Despesa Valor 

Material de Consumo 30 R$ 4.000,00

Serviços de Terceiros-

Pessoa Jurídica 39 R$ 4.000,00

Art. 4º, I, do Decreto Estadual nº 20/1999.

LIMITES DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

Conforme o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público – MCASP -
7ª edição, são considerados como 
Material de Consumo e Serviços de 

Terceiros
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Material de Consumo

 Álcool automotivo;

 combustível e lubrificantes de veículos e aviação;

 material biológico, farmacológico e laboratorial;

 material de construção para reparos em imóveis;

 material de expediente; material copa e cozinha, e produtos de

higienização;

 material gráfico e de processamento de dados;

 material para instalação elétrica e eletrônica;

 material odontológico, hospitalar e ambulatorial; bandeiras,

 flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não duradouro;

 Entre outros.

Serviços de Terceiros

 Assinaturas de jornais e periódicos;

 tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto;

 serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.);

 fretes e carretos;

 locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos

à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação);

locação de equipamentos e materiais permanentes;

 software;

 conservação e adaptação de bens imóveis;

 seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação

 patronal);
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Serviços de Terceiros

 serviços de asseio e higiene;

 serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento;

 serviços funerários;

 despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições;

vale-refeição;

 auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor);

 habilitação de telefonia fixa e móvel celular;

 encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações não

tributárias.

LIMITES ESPECIAIS - CONTRARIAM A LEI 
8.666/93 

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.
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GENERALIDADES SOBRE O REGIME DE 
ADIANTAMENTO

CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃO:

 As autoridades ordenadoras de despesas dos órgãos/entidades

da Administração Direta e Indireta (art. 1º, do Decreto nº

20/99).

RESPONSÁVEL:

 Servidor em exercício, qualquer que seja a sua vinculação

(Parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 20/99).

Efetivos, Comissionados e Temporários.

TRANSPOSIÇÃO DE NATUREZA DE DESPESAS:

 Uma vez deferido o Adiantamento sua aplicação somente

poderá ocorrer na natureza de despesa para a qual foi

concedido (art. 3º do Decreto nº 20/99).

Vedação à Transposição de Naturezas.

RESPONSABILIDADES:

 O responsável direto pela guarda, aplicação e prestação de

contas do Adiantamento é o servidor/portador, logo,

poderá sofrer sanções administrativas/Funcionais, cíveis e

penais (art. 8º do Decreto nº 20/99).
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 O Ordenador de Despesas poderá responder

solidariamente quando (arts. 8º, 9º e 10º, do Decreto nº

20/99):

 Conceder Adiantamento a servidor:

 responsável por dois Adiantamentos;

 que estiver em atraso com prestação de contas de

Adiantamentos anteriores;

 que não estiver em exercício;

 Ocupante de cargos de chefia ou gerência do Setor Financeiro

ou Almoxarifado;

 declarado em alcance;

 aprovar prestação de contas que contenham irregularidades

na aplicação do Adiantamento, sobretudo, aquelas que

causem prejuízos ao erário;

 deixar de determinar a instauração de Tomada de

Contas Especial, nos casos de omissão do responsável pelo

Adiantamento no seu dever de prestar contas.
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PRAZOS (Art. 1º do Decreto nº 20/99)

 Aplicação - Até 60 (sessenta) dias.

 Prestação de Contas - Até 30 (trinta) dias além do
prazo de aplicação.

 Início dos Prazos - A partir da emissão da NOB ou
crédito do numerário na conta corrente do servidor.

 Contagem do prazo - Regras do Código Civil.
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PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS 
PARA  CONCESSÃO DE 

ADIANTAMENTOS

PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS PARA  CONCESSÃO DE 
ADIANTAMENTOS:

 Formalização em processo administrativo, contendo:

 Requerimento do servidor responsável, constando:

finalidade, necessidade, valor, prazos e etc;

 Aprovação pelo superior hierárquico imediato;

 Autorização do Ordenador de Despesas;

 Declaração de que o servidor conhece e obedecerá a

legislação específica do regime de Adiantamento;

 Nota de Empenho, de Liquidação e Ordem Bancária;

 Concessão de Adiantamento - CAD - formalizado junto ao

FIPLAN.



23/02/2017

12

PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS 
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE ADIANTAMENTOS             
(art. 11º, do Decreto nº 20/99)

PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE ADIANTAMENTOS (art. 11º, do Decreto nº 

20/99)

 Formalização em processo administrativo, contendo além

daqueles pertinentes à concessão:

 primeira via dos comprovantes das despesas realizadas,

numerados sequencialmente, inclusive os provenientes

de viagens;

 demonstrativo de receita e despesa evidenciando a

movimentação ocorrida com o numerário;
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 original do comprovante de depósito bancário

relativo ao saldo do adiantamento, se houver;

 cópia do extrato bancário da conta do adiantamento,

concedido a servidor, para atender despesas das

Administrações Regionalizadas;

 Aprovação da prestação de contas pelo

Ordenador de Despesas.

PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE ADIANTAMENTOS (art. 11º, do Decreto nº 

20/99)

 Características dos documentos de prestação de contas:

 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, entrelinhas;

 Deverão ser emitidos por quem forneceu o material ou

prestou o serviço;

 Deverão estar em nome do órgão a que pertencer o

servidor responsável pelo adiantamento;
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 A data da emissão deverá ser sempre igual ou posterior à

data de recebimento do adiantamento, e, nunca posterior à

data final do prazo de aplicação;

 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);

 Os comprovantes de despesas deverão ser atestados por

servidor suficientemente identificado (cargo, função,

assinatura legível) e que não seja detentor de adiantamento,

recomendável que seja o superior hierárquico.

PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE ADIANTAMENTOS (art. 11º, do Decreto nº 

20/99):

 Documentos fiscais hábeis à prestação de contas:

 Bens

Regra: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
Exceção: Cupom Fiscal ou Nota Fiscal modelo 2, nos termos do 
Decreto Estadual nº 941/2012.

 Serviços

Pessoa Jurídica: Nota Fiscal de Serviços, eletrônica ou não.
Pessoa Física: Nota Fiscal de Serviços.
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PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO PE 
CONTAS DE ADIANTAMENTOS (art. 11º, do Decreto nº 

20/99)

 Implicações tributárias em Adiantamentos aplicados
em serviços:

 Pessoa Jurídica: O Estado é responsável pela
retenção e pagamento do ISSQN.

 Pessoa Física: O Estado é responsável pela retenção e
pagamento do ISSQN, IRRF e Contribuições Previdenciárias
(INSS), bem como a apropriação e o pagamento do
Encargo Previdenciário.

PROCEDIMENTOS/DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE ADIANTAMENTOS (art. 11º, do Decreto nº 

20/99)

 Observações:

 Na hipótese de o valor das despesas ultrapassar o
montante do adiantamento deverá conter declaração
expressa, assinada pelo servidor, de desistência de
ressarcimento pelo erário, a qual deverá também ser
anexada à prestação de contas;

 É recomendável que a prestação de contas do
Adiantamento deva ser formalizada e contabilizada (BAD)
dentro do mesmo exercício.
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Resolução de Consulta nº 12/2012-TCE/MT: EMENTA:
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
EXIGÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA.
EXCEÇÕES. AJUSTE SINIEF 16/2011. DECRETO 941/2012.
REVOGAÇÃO DO ITEM "B" DA RESOLUÇÃO DE CONSULTA
14/2011. Em regra, o documento fiscal apto a suportar a regular
liquidação da despesa pública é a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e,
havendo a possibilidade de substituí-la por Cupom Fiscal ou Nota
Fiscal modelo 2 (série D), desde que observadas,
cumulativamente, as seguintes condicionantes:

a) O fornecedor de bens e/ou serviços possua inscrição estadual
no cadastro de contribuintes do ICMS e ainda não esteja
obrigado a emitir a NF-e.

b) As mercadorias sejam destinadas ao uso ou consumo; e,

c) O valor da operação não ultrapasse 1% (um por cento) do
limite definido na alínea "a" do inciso II do caput do artigo 23 da
Lei Federal 8.666/93, ou seja, não extrapole o valor de até R$
800,00.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
(art. 8º do Decreto nº 20/99)

 O Ordenador/concessor de Adiantamento tem o poder-dever
para autorizar Tomada de Contas em desfavor do
servidor/portador que não prestar contas dentro do prazo
estabelecido.

 A Tomada de Contas Especial é realizada inicialmente pela
Administração, podendo ser encaminhada ao TCE após
concluída e frustrada a reparação ao erário.

 A Tomada de Contas não ilide possíveis sanções disciplinares.
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AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE 
TODOS!  
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