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APRESENTAÇÃO 

A Unidade de Controle Interno, diante de seu papel 

Constitucional e Institucional, com vistas a ampliar a atuação 

preventiva, no âmbito deste Poder, apresenta as políticas de controle 

nele existentes que são os mecanismos legais que a Administração 

Pública tem para o esclarecimento da verdade dos fatos tidos como 

irregulares praticados pelo agente público, bem como, demonstrar 

essa ferramenta de gestão que propicia um processo de trabalho da 

matéria disciplinar mais célere, eficiente e eficaz. 

O objetivo desta cartilha, edificada por intermédio de 

perguntas e respostas, é dar conhecimento aos servidores sobre os 

aspectos básicos para um melhor conhecimento do Suprimento de 

Fundo (Adiantamento), conforme a Instrução Normativa nº 

005/2009-TJMT. 



PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 

 

1. O QUE É SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO)? 

 

É a entrega de numerário a servidores específicos, 

autorizada pelo Ordenador de Despesa 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. Portanto é 

uma medida excepcional à regra da Licitação Pública. 

 

 

2. QUAL O EMBASAMENTO LEGAL? 

 

 CF/88 (Art. 37, XXI); 

 Lei nº 4.320/1964 (Art. 65,68 e 69); 

 Lei nº 8.666/1993 (Parágrafo Único do Art. 60); 

 Lei Estadual nº 4.454/1982; 

 Decreto Estadual nº 20/1999, atualizado pelo Decreto Estadual 

269/1999; 

 Instrução Normativa nº 005/2009-TJ/MT; 

 Enunciado Orientativo nº 12/2019-TJMT. 

 

 



3. EM QUAIS CASOS É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE

ADIANTAMENTO? 

Somente as despesas que não podem ser realizadas 

pelo processo normal de aplicação, devendo ser observado os tipos 

de despesas previstas no art. nº 4 do Decreto Estadual nº 20/1999, 

ou seja: 

I. Para compras e/ou execução de serviços em até 50% 

(cinquenta por cento) dos limites fixados para dispensa de 

licitação, em Portaria da Secretaria de Estado de 

Administração, com base no artigo 24, inciso II, alínea “a”, da 

Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na modalidade de 

compras e serviços em cada elemento de despesa. 

II. Que devem ser realizadas em localidades distantes daquela em

que se encontra o setor de processamento da despesa;

III. Onde não exista estabelecimento bancário que possa cumprir;

IV. Que devam ser feitas no exterior, observadas as normas especificadas;

V. De viagem para atender diligências especiais (sic); 

VI. De caráter de urgência ou situações extraordinárias,

devidamente caracterizadas, de que possam resultar eventuais

prejuízos aos órgãos ou perturbar o atendimento dos serviços;

VII. De caráter secreto ou reservado.



4. O QUE É CARTÃO CORPORATIVO?

É um meio de pagamento a ser utilizado e que funciona 

de forma similar ao cartão de crédito, porém dentro de limites e 

regras específicas. Foi criado para substituir o uso de cheques na 

Administração Pública. Com o uso do cartão, tudo passa a ser feito 

por meio eletrônico. Assim, mais do que facilitar o dia a dia da 

administração e dos servidores responsáveis por pagamento de 

despesas autorizadas, a iniciativa facilita também a prestação de 

contas, conferindo maior segurança às operações e permitindo total 

acompanhamento das despesas realizadas com os recursos públicos. 



5. QUAIS OS LIMITES PARA A CONCESSÃO DE 

ADIANTAMENTO? 

 

 

 

 

Para compras de materiais até 50% (cinquenta por 

cento) do limite para dispensa de licitação, correspondendo, 

atualmente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

elemento de despesa. 

 

 

6. QUAIS ELEMENTOS DE DESPESAS SÃO REGISTRADOS NO 

ADIANTAMENTO? 

 

 

Os adiantamentos serão concedidos nos elementos de 

despesa: Material de Consumo-30 e Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica-39.  

 

MATERIAL DE CONSUMO-30 - em quantidades restrita para consumo 

imediato, desde que o Tribunal de Justiça do Estado não possua 

contrato específico para fornecimento do material solicitado ou não 

possua no Almoxarifado naquele momento, equivale a tudo que tiver 

validade de até 2 (dois) anos, ou seja, somente materiais de uso não 

duradouro.  



Ex.: 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 – PESSOA JURÍDICA-39 – desde que o 

serviço a ser realizado pela pessoa jurídica não possua algum 

Contrato específico com o Tribunal de Justiça do Estado. 

Ex.: assinaturas de jornais e periódicos, tarifas de energia 

elétrica, gás, água e esgoto, serviços de comunicação (telefone, 

correios, etc), fretes e carretos, locação de imóveis (inclusive 

despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando 

previstos no contrato de locação), software, conservação e 

adaptação de bens imóveis, seguros em geral (exceto os 

decorrentes de obrigação patronal). 

 

A aplicação de adiantamentos em elemento de despesa 

diverso dos que foram citados constitui irregularidade insanável. 

 

Elemento de Despesa Valor 

Material de Consumo - 30 R$ 4.000,00 

Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica - 39 R$ 4.000,00 

Art. 4º, I - Decreto Estadual n. 20/1999. 

 

 

 

 



7. COMO SOLICITAR? 

 

 

 

 

 

 

Os Coordenadores do Tribunal de Justiça e os Juízes 

Diretores dos Fóruns das Comarcas deverão informar por Ofício 

encaminhado ao Departamento do FUNAJURIS, o nome do servidor que 

será o responsável pela aplicação dos recursos dos adiantamentos, bem 

como anexar cópias do CPF, RG e comprovante de endereço do referido 

servidor, para que sejam emitidos os cartões corporativos nas dotações de 

Material de Consumo e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.  

 

8. QUAIS DESPESAS NÃO PODEM SER REALIZADAS 

ATRÁVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS? 

 

a. Aquisição de material permanente 

Para os casos de despesas ou aquisições que irão 

compor os bens permanentes do órgão ou entidade, por exemplo, 

aquisição de ar-condicionado ou sua manutenção, os mesmos 

deverão constar no plano anual de aquisições, após os levantamentos 

das demandas da unidade pelo setor competente e serem precedidos 

de procedimento licitatório, e, portanto, não são despesas 

excepcionais, não podendo ser realizadas por adiantamento. 

 



b. Aquisição de bens ou serviços de maneira que possa 

caracterizar fracionamento de despesa; 

c. Aquisição de bens ou serviços para os quais existam ou devam 

existir contratos de fornecimento; 

d. Pagamento de diárias; 

e. Pagamento de pessoal. 

f. Pagamento de despesas com locomoção urbana; 

 

9. COMO APLICAR O RECURSO? 

 

 

 

a. As despesas executadas devem ser de data igual ou posterior 

ao recebimento do recurso; 

b. Nas notas fiscais não poderão constar, concomitantemente, 

despesas de elementos distintos com aquisição de material de 

consumo e serviços de terceiros – pessoa jurídica, devendo ser 

emitido um documento para cada elemento de despesa; 

c. Na nota fiscal conterá o atesto do suprido, declarando que o 

serviço foi executado ou o material recebido; 

d. Caso o valor disponibilizado não seja utilizado em sua 

totalidade, este será devolvido aos cofres públicos. 

 

 

 

 



10. Quais os prazos para aplicação e prestação de 

contas do adiantamento? (Decreto nº 20/99, art. 1º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. QUEM NÃO PODE RECEBER O SUPRIMENTO DE 

FUNDOS? 

 

a. O servidor que não esteja em efetivo exercício (licença, férias 

ou afastado); 

b. O servidor que esteja responsável por 2 (dois) adiantamentos a 

comprovar (ex.: você já solicitou adiantamento para despesas 

com material de consumo e serviços de terceiros de pessoa 

jurídica, caso apareça uma nova necessidade  de despesa, você 

só poderá solicitar o adiantamento após comprovar as 

anteriormente solicitadas); 

c. O servidor que seja declarado em alcance (em atraso com 

prestação de contas de Suprimento de Fundos); 

 

 

 

 

 

a. Aplicação – até 60 

(sessenta) dias; 

 

b. Prestação de 

contas – até 30 (trinta) 

dias além do prazo de  

aplicação; 



12. Os comprovantes de despesas deverão ser 

atestados? 

 

 

 

 

Os comprovantes de despesa devem ser atestados para 

comprovar o efetivo recebimento do material ou da prestação de 

serviços. 

Deverão ser atestados por servidor devidamente 

identificado (cargo, função, assinatura legível) e que não seja o 

detentor do adiantamento. 

 

13. O QUE DEVE SER VERIFICADO NA ANÁLISE DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS?  

 

a. Se todas as despesas foram realizadas exclusivamente dentro 

do período de aplicação estabelecido no ato da concessão; 

b. Se a despesa realizada se enquadra na classificação 

orçamentária específica; 

c. Se os pagamentos foram realizados à vista, pelo seu valor total 

e em uma única parcela; 

d. Se não houve fracionamento da despesa, ou seja, concentração 

excessiva de detalhamento de despesa em determinado item 

de despesa; 

e. Se os documentos comprobatórios da realização da despesa 

(notas fiscais) são originais, se estão sem rasuras, emendas, 



acréscimos ou entrelinhas em nome do órgão/entidade, e se 

apresentam a data, o endereço e a discriminação da despesa 

efetivamente realizada; 

f. Verificar a data de validade do documento fiscal recebido e se 

este está dentro do período de aplicação. 

 

14. O QUE ACONTECE COM O SERVIDOR QUE NÃO 

PRESTAR CONTAS?  

 

 

O art. 8º do Decreto nº 20/1999 dispõe que: 

Art. 8º O servidor que receber adiantamento é obrigado a prestar conta de 

sua aplicação, sujeitando-se à tomada de contas, se não fizer no prazo 

estabelecido pelo ordenador de despesa. 

 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato, por meio da 

Resolução Normativa nº 27/2017-TCE/MT, disciplina quanto à adoção 

de medidas administrativas internas, as quais podem se constituir em 

diligências, notificações, comunicações ou outros procedimentos 

devidamente formalizados no processo de Tomada de Contas.  

 

Após, esgotadas as medidas administrativas internas, 

sem a recomposição do dano ao erário, à autoridade competente 

deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas 

especial, mediante a autuação de processo específico. 

 

A não prestação de contas dos recursos disponibilizados 

gera também a instauração de Procedimento Disciplinar contra o 



servidor, de acordo com a Lei Complementar nº 4/1990 e o 

Provimento nº 005/2008-CM. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a presente cartilha, a Unidade de Controle Interno 

espera ter colaborado de forma preventiva com a Administração 

Pública, tendo em vista que o Suprimento de Fundos (adiantamento) 

por suas peculiaridades e as fontes previstas na Instrução Normativa 

nº 005/2009-TJMT demonstram os liames com outras legislações e 

princípios norteadores. 

 

 

A despesa executada por meio de suprimento de fundos 

deverá, na mesma forma que no processo licitatório, observar os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

igualdade, além de garantir a aquisição mais vantajosa para a 

administração pública. 

 

 

                                     Cuiabá, 05 de abril de 2019. 
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