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APRESENTAÇÃO

A presente cartilha foi concebida com o intuito de 
esclarecer as dúvidas mais frequentes quanto à concessão, 
aplicação e prestação de contas de adiantamentos. Seu 
conteúdo aplica-se a todos os servidores que recebem, bem 
como aqueles que autorizam execução de recursos desta 
natureza.

Este documento não pretende esgotar todas as dúvidas 
quanto ao tema abordado, nem se trata de um documento 
definitivo, considerando-se a transitoriedade da informação e 
a necessidade de adequação ou inserção de novos teores face 
às mudanças no ambiente normativo e ocupacional da 
Prefeitura Municipal de Contagem.

Com a publicação desta Cartilha, a Controladoria-
Geral do Município visa atuar de forma preventiva e 
orientativa, com objetivo de se evitar erros involuntários por 
parte dos servidores na aplicação de recursos públicos, 
suscitando tempestivamente as ações corretivas daqueles que 
devem efetuar o controle interno dos Órgãos do Poder 
Executivo Municipal.

Por ser uma cartilha interativa e visando o seu contínuo 
aperfeiçoamento, dúvidas e sugestões relacionadas aos 
conteúdos apresentados podem ser encaminhadas através do 
e-mail cont.fazenda@contagem.mg.gov.br, ou pelo telefone 
3352-5060.
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1 - Quais os fundamentos legais para a concessão do 
adiantamento?

Os fundamentos legais para a concessão de adiantamentos 
estão previstos nos artigos 68 e 69, da Lei nº 4.320/1964, 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”, na Lei nº 8.666/1993, que “Institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública” e no Decreto 
Municipal n° 1.454/2010, que “Dispõe sobre o pagamento de 
despesas por meio de adiantamento e dá outras providências.”

2 - O que é adiantamento?

Considera-se adiantamento a disponibilização de recurso 
financeiro, a servidor, destinado à realização de despesas que, por 
suas características, não possam subordinar-se ao processo normal 
de pagamento, aquisição ou contratação.

3 - Podem ser realizadas quaisquer despesas com 
recursos de adiantamento?

Não. O art. 3º, do Decreto nº 1.454/2010, veda a realização de 
despesas pelo regime de adiantamento para:

I - aquisição de materiais que possuam Sistema de Registro de 
Preços vigentes;

II - aquisição de materiais de uso ou consumo a longo prazo e 
serviços de natureza continuada;

III - aquisição de combustíveis e lubrificantes dentro do 
município, salvo nos casos de adiantamento para viagens com 
veículo próprio, limitado a um abastecimento na data da partida e 
outro na data da chegada;

IV - multas de qualquer natureza.
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4 - Quem pode receber o adiantamento?

Segundo o art. 4º, do Decreto nº 1.454/2010, podem receber 
adiantamentos:

I – o(a) Prefeito(a) Municipal, o(a) Vice-Prefeito(a), os 
Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município e o 
Controlador-Geral do Município, bem como seus adjuntos;

II - o servidor formalmente designado pelos agentes de que 
trata o inciso I deste artigo;

III - os servidores que venham a realizar viagem 
administrativa.

5 - Qual o prazo de aplicação do adiantamento e da sua 
prestação de contas?

O prazo de aplicação do adiantamento é de até 30 (trinta) dias. 
O prazo de prestação de contas do adiantamento é de 40 (quarenta) 
dias, contados a partir da data da concessão, isto é, até 30 (trinta) 
dias para aplicar e até mais 10 (dez) dias para a prestação de contas.

O ordenador de despesa, no ato de concessão do 
adiantamento, poderá fixar prazos menores do que os acima 
descritos para aplicação e prestação de contas. 

6 - Qual a forma de se conceder o adiantamento?

O adiantamento será concedido em nome do servidor. A 
concessão de adiantamento será sempre precedida de nota de 
empenho.

Para determinar a emissão do empenho o ordenador de 
despesa deverá ter em mãos, em quaisquer dos casos, a solicitação 
do interessado contendo o detalhamento da destinação do recurso.
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7 - Podem ser adquiridos materiais permanentes com 
recursos de adiantamento?

Pela interpretação do art. 68, da Lei n° 4.320/64, não é 
recomendável a aquisição de material permanente e realização de 
obras por meio de adiantamento, por serem despesas que se 
subordinam ao processo normal de aplicação, ou seja, empenho, 
liquidação e pagamento.

8 - Em que elementos de despesa podem ser 
empenhados os adiantamentos?

Os adiantamentos somente serão concedidos nos elementos 
de despesa:

3390-30 - Material de Consumo;
3390-36 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 
3390-39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

A aplicação de adiantamentos em elemento de despesa 
diverso dos que foram citados constitui irregularidade insanável.

9 - Quais os limites para a concessão de adiantamento?

O art. 2º, do Decreto nº 1.454/2010, assim determina:

I - despesas judiciais ou correlatas, no valor mensal de até 50% 
do limite estabelecido como dispensado de licitação pela Lei nº 
8.666/93; 

II - despesas miúdas de pronto pagamento, de caráter 
inadiável, classificadas como material de consumo e/ou serviços de 
terceiros, no valor mensal de até 20% do limite estabelecido como 
dispensado de licitação pela Lei nº 8.666/93;

III - despesas com viagens administrativas;
IV - despesas eventuais de gabinete, no valor mensal de até 
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100% do limite estabelecido como dispensado de licitação pela Lei nº 
8.666/93, a ser concedido apenas ao Gabinete do(a) Prefeito(a), 
destinado a cobrir despesas do próprio Gabinete e dos Secretários 
Municipais.

O limite estabelecido como dispensado de licitação pela Lei nº 
8.666/93, conforme artigo 24, Inciso II, é de R$ 8.000,00.

10 - Quais são as normas de controle interno relativas a 
adiantamentos? 

As normas de controle interno relativas a adiantamentos são 
as seguintes:

a) Ter cobertura orçamentária para a realização da despesa;
b) Ser previamente empenhado no ato da concessão;
c) A despesa deve ser atestada por 02 (dois) funcionários 

credenciados para tal;
d) As despesas de adiantamentos estão sujeitas a todos os 

registros contábeis;
e) Os preços dos materiais e serviços devem guardar 

conformidade com os preços praticados no mercado;
f) As qualidades dos materiais e serviços devem ser 

rigorosamente verificadas;
g) A quantidade e a especificação técnica do material deve ser 

objeto de conferência rigorosa;
h) Os bens de consumo adquiridos mediante adiantamento 

devem merecer o mesmo zelo dispensado aos adquiridos através do 
processamento normal da despesa, pois, trata-se de recurso público;

i) O adiantamento não deve ser aplicado em despesa distinta 
daquela para o qual foi solicitado, constituindo desvio de finalidade a 
sua aplicação em desacordo com o detalhamento da destinação do 
recurso;

j) Na aplicação deve ser observado, rigorosamente, o 
elemento de despesa onde foi empenhado;

k) Os saldos não aplicados devem ser devolvidos através de 
GEA (guia especial de arrecadação) na conta bancária específica 
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que originou o pagamento;
l) Não se deve utilizar pronto pagamento para aquisição de 

material de uso ou consumo a longo prazo;
m) Nenhum adiantamento será concedido nos meses de 

dezembro e todas as prestações de contas de adiantamentos 
concedidos deverão ser enviadas ao setor de Contabilidade até o dia 
15 de dezembro de cada ano, exceto para despesas eventuais de 
gabinete.

11 – O que acarretará para o servidor que não prestar 
contas?

A Controladoria-Geral - Diretoria de Tomada de Contas - deve 
providenciar tomada de contas dos servidores inadimplentes (em 
atraso com as prestações de contas de adiantamentos).

Depois de concluída a tomada de contas, a Controladoria-
Geral do Município deverá tomar as providências cabíveis.

12 – O que é a tomada de contas especial?

A tomada de contas especial é um processo excepcional, de 
natureza administrativa, que visa apurar responsabilidade por 
omissão ou irregularidade praticada no dever de prestar contas ou 
pelo dano causado aos cofres públicos.

A tomada de contas especial tem como finalidade:

I - apurar a ocorrência dos fatos;
II - apurar responsabilidade;
III - quantificar o dano.

O processo de tomada de contas especial será instaurado 
depois de esgotadas as providências administrativas, sem que ocorra 
a regularização da situação ou a reparação do dano, observados os 
prazos legais.
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A prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico 
que resulte em dano ao erário, bem como a recusa à intimação para 
prestação de contas tempestiva ou intempestiva, formulada pela 
autoridade competente, ensejará a instauração de Tomada de 
Contas Especial, na forma da lei.

13 – Quais as consequências da não instauração do 
processo de tomada de contas especial?

Os órgãos de Controladoria-Geral - Diretoria de Tomada de 
Contas - e o ordenador de despesas da Pasta do detentor em alvo 
são corresponsáveis, sujeitando-se as penalidades impostas pelo 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado (multas e restituição ao erário 
do valor recebido como adiantamento). Se for oferecida denúncia ao 
Ministério Público este órgão deverá abrir inquérito para apurar a 
mencionada denúncia.

14 – A quem não pode ser concedido adiantamento?

O parágrafo único do artigo 4º, do Decreto nº 1.454/2010, veda 
o adiantamento:

I - a servidor com qualquer processo disciplinar instaurado 
pela Corregedoria Municipal;

II - a servidor em alcance, entendido este como servidor que 
não prestou contas de adiantamento no prazo regulamentar, 
enquanto não o fizer, ou que teve recusada prestação de contas de 
adiantamento anterior;

III - a servidor que não esteja em efetivo exercício de seu 
cargo.
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15 – Qual a responsabilidade do Ordenador de Despesa 
pela má aplicação do recurso ou não prestação de 
contas?

O Ordenador de Despesa é responsável solidário pela má 
aplicação do recurso, desde que aprove a prestação de contas do 
servidor com irregularidade.

16 – Quais documentos que devem compor a prestação 
de contas?

A prestação de contas será acompanhada dos seguintes 
documentos: 

a) Primeira via ou cópia da nota de empenho e liquidação ou 
documento equivalente, com a inteira qualificação do credor;

b) Primeiras vias dos comprovantes das despesas efetuadas, 
numeradas numa sequência lógica;

c) Original do comprovante de depósito bancário, relativo ao 
saldo do adiantamento devolvido, quando o valor aplicado for menor 
do que o concedido;

d) Relação das despesas que não possam ser comprovadas 
por documentos através da Nota de Prestação de Contas de 
Adiantamento expedida pela Diretoria de Tomada de Contas.

17 – Quais providências devem ser adotadas caso o 
valor aplicado seja superior ao valor concedido?

O servidor deverá tomar todas as precauções no sentido de 
que o valor aplicado não ultrapasse o valor concedido.

Todavia, caso o valor aplicado seja superior ao concedido, 
deverá anexar à prestação de contas uma declaração de que está 
desistindo do ressarcimento pelo erário municipal.
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18 – Quais as características dos comprovantes da 
despesa realizada?

Os comprovantes da despesa realizada com recursos 
oriundos de adiantamentos têm as mesmas características de 
quaisquer documentos relativos a despesas subordinadas ao 
processo normal de pagamento.

As principais características são as seguintes:

1) 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;

2) Deverão ser emitidos por quem forneceu o material ou 
prestou o serviço;

3) Deverão estar em nome da Prefeitura Municipal de 
Contagem, CNPJ 18.715.508/0001-31;

4) Deverão, ainda, constar obrigatoriamente:
a) A data da emissão que deverá ser sempre igual ou 

posterior à data da concessão do adiantamento;
b) 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);

c) No caso de serviços prestados por pessoas físicas 
exigir:

- A nota fiscal avulsa se o prestador de serviço tiver inscrição 
municipal;

- Recibo de pagamento de autônomo que deve conter número 
do Registro Geral (RG) e CPF e inscrição no INSS, se for o caso.
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19 – O servidor pode pedir ressarcimento de valor 
aplicado antes da concessão do adiantamento?

É vedada a indenização de valor aplicado anterior à data da 
concessão do adiantamento.

20 – A data do documento poderá ser superior ao prazo 
fixado para aplicação?

Não será admitido documento com data de emissão que seja 
superior ao prazo fixado para aplicação.

21 – Por que e por quem deverão ser atestados os 
comprovantes de despesas?

Os comprovantes de despesas deverão ser atestados por 
servidor suficientemente identificado (cargo, função, assinatura 
legível) e que não seja detentor de adiantamento.

22 – A aplicação do adiantamento poderá ultrapassar o 
exercício financeiro?

Não, pois a aplicação do adiantamento deverá obedecer ao 
exercício financeiro da sua concessão.

23 – Em que conta deverá ser depositado o saldo de 
adiantamento não aplicado?

Deverá ser depositado em conta bancária indicada pela 
Coordenadoria Municipal do Tesouro.  Informações no ramal 5055 ou 
5056.
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24 – A quem compete a aprovação e o encaminhamento 
da Prestação de Contas à Controladoria-Geral do 
Município de Contagem - Diretoria de Tomada de 
Contas?

Após a aprovação da Prestação de Contas pelo Ordenador de 
Despesa, caberá ao Titular da Pasta ou ao Ordenador de Despesa 
encaminhá-la a Secretaria Municipal de Fazenda.

É facultado ao Ordenador de Despesa submeter o processo 
de Prestação de Contas do adiantamento à Controladoria Geral, 
dentro dos 10 (dez) dias previstos para essa prestação de contas, 
sem prejuízo de encaminhamento ao Controle Externo. 

25 – Qual a principal providência quando do registro da 
baixa do Adiantamento no Sistema? 

Os responsáveis pelos setores de Coordenadoria de 
Contabilidade - Diretoria de Tomada de Contas - devem proceder aos 
registros de responsabilidade por ocasião da concessão e baixa da 
Prestação de Contas devidamente aprovada pelo Ordenador de 
Despesas.

No preenchimento da Nota de Prestação de Contas de 
Adiantamento deverão ser informados todos os itens nos campos 
específicos dos Adiantamentos.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- Decreto Municipal n°1.454, de 19 de outubro de 2010.
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