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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 001/2017 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal a respeito da utilização do 

suprimento de fundos 

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar nº 

210/2016 e o Decreto Municipal n° 089/2013, orienta os Órgãos e Entidades, quanto aos 

procedimentos a serem adotados, na utilização do suprimento de fundos, considerando: 

 a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

 o Decreto nº 424, de 24 de novembro de 2014 – Dispõe sobre o pagamento de 

despesas por meio de adiantamento e ressarcimento e dá outras providências; 

 o Decreto 127, de 19 de junho de 2017 – Altera o Decreto nº 424, de 24 de 

novembro de 2014, que dispõe sobre o pagamento de despesas por meio de 

adiantamento e ressarcimento e dá outras providências; 

 as decisões dos Órgãos de Controle Externo; 

 a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e objetiva, 

orientações acerca dos processos de pronto pagamento. 

 

1. DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 

O suprimento de fundos, também chamado de adiantamento ou pronto pagamento, nos 

termos do Decreto Municipal nº424 /2014, consiste na entrega de numerário a servidor, 

devidamente credenciado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, sempre precedida 

de empenho em dotação própria, para a realização de despesas que, por sua natureza, não 

possam subordinar-se ao processo normal de contratação e pagamento. 
 

Visando esclarecer algumas dúvidas, o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União (CGU) publicou o Manual de Suprimento de Fundos1, no 

qual apresenta em forma de perguntas e respostas: 

 
Quais as normas que regulamentam o Suprimento de Fundos? 

                                                 
1 http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/orientacoes-aos-gestores/arquivos/suprimento-de-fundos-e-cartao-

de-pagamento.pdf 
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- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, arts. 68 e 69;  

 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas 

expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a 

servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim 

de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal 

de aplicação. 

 

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a 

responsável por dois adiantamentos.  

 

Quais os princípios a serem observados na execução da despesa por 

Suprimento de Fundos? 

 

O que diferencia a execução da despesa por Suprimento de Fundos das 

demais formas de execução de despesa é o empenho feito em nome do 

servidor, o adiantamento da quantia a ele e a inexistência de 

obrigatoriedade de licitação. Porém, a realização dessas 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. 

 
 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro2 o princípio constitucional da eficiência é dirigido a 

toda Administração Pública, possuindo duas interpretações. A primeira está 

intrinsecamente ligada ao modo de atuação do agente público. Já a segunda 

interpretação, está relacionada diretamente com a maneira estrutural, organizacional e 

disciplinar da Administração Pública, também com a finalidade de alcançar os melhores 

resultados na gestão pública, para que o bem comum seja alcançado da forma mais 

adequada. 

 
 

Ainda segundo a CGU, tem-se que as despesas com Suprimento de Fundos podem ser 

realizadas nas seguintes condições:  

 

a) atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada 

caso, não ultrapasse o limite estabelecido na Portaria MF nº 95/2002; 
 

b) atender a despesas eventuais 

Quando do seu uso, é necessário observar na aquisição de material de consumo: 
 

- inexistência temporária ou eventual no almoxarifado, devidamente justificada;  

- inexistência de fornecedor contratado/registrado.  

                                                 
2 DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005 
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- se não se trata de aquisições de um mesmo objeto, e que, ao longo do exercício, possam 

vir a ser caracterizadas como fracionamento de despesa e, consequentemente, como fuga 

ao processo licitatório;  

- se as despesas a serem realizadas estão vinculadas às atividades da unidade e, como é 

óbvio, se servem ao interesse público. 

 

As despesas com material de consumo são detalhadas na Portaria3 da Secretaria do 

Tesouro Nacional -STN nº 448, de 13 de setembro de 2002, bem como as tabelas do 

SICOM, disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, link: 

http://portalsicom1.tce.mg.gov.br/tabelas/ 

 

O Tribunal de Contas da União, no julgado TC-002.824/2008-04 asseverou que em 

determinadas situações, a legislação permite à Administração Pública a utilização de 

sistemática especial para realizar gastos que, pela natureza ou urgência, não possam 

aguardar o processamento normal de despesa pública: 

 

Efetue o regime de suprimento de fundos somente para despesa que, pela 

sua excepcionalidade, não possa subordinar-se ao processo normal de 

aplicação, sendo ela despesa eventual, em caráter sigiloso, ou de 

pequeno vulto. Acórdão 97/2010 Segunda Câmara  
 

Entende-se por processo normal de aplicação aquele em que é possível, desejável, e 

menos oneroso para a administração pública fazer com que seus recursos somente sejam 

aplicados após o cumprimento, entre outros, de determinados procedimentos: 

 

                                                 
3 http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Port_448_2002.pdf 

 

Tal portaria divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 4490052, 

respectivamente: Material de consumo, outros serviços de terceiros Pessoa Física, outros serviços de 

terceiros Pessoa Jurídica e Equipamentos e Material Permanente. 

 
4 http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/LIC_CONTR/2057620.PDF 

 

GRUPO I – CLASSE VI – Plenário. 

TC-002.824/2008-0 

Apenso:TC-002.796/2008-4 

Sumário: AUDITORIA DE CONFORMIDADE. DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CARTÃO DE 

PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF). CARTÕES CORPORATIVOS. VERIFICAÇÃO DE 

OCORRÊNCIAS QUE ENSEJAM DETERMINAÇÕES PARA O DEVIDO SANEAMENTO. CONSTATAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES PARA MELHORIA DE DESEMPENHO E APERFEIÇOAMENTO. FIXAÇÃO DE 

ENTENDIMENTOS A RESPEITO DA MATÉRIA EM CARÁTER NORMATIVO. RECOMENDAÇÕES E 

DETERMINAÇÕES.  

 

mailto:controladoria.geral@contagem.mg.gov.br
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Port_448_2002.pdf
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/LIC_CONTR/2057620.PDF


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-
900 - Telefone: (31) 3398-2271– E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

a) formalização de processo; 

b) obtenção de proposta mais vantajosa; 

c) celebração de contrato, se for o caso; 

d) emissão de empenho em nome do credor; 

e) liquidação; e 

f) pagamento via ordem bancária. 

 

Citamos a titulo de exemplo, e para elucidar o entendimento do órgão Judiciário, a 

Portaria5 do TJMG nº 3102/PR/2014 que dispõe sobre o regime de adiantamento para os 

Órgãos da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau do Estado de 

Minas Gerais, nos seguintes termos: 

 
Art. 2º O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário a 

servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim 

de realizar pequenas despesas de pronto pagamento que, por sua 

natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal, 

podendo a demora acarretar prejuízo ao bom andamento do serviço 

público. 

 

Nesse citado normativo, o TJMG exemplifica possíveis despesas com Pronto Pagamento, 

citando expressamente um rol não taxativo, considerando outros materiais de pequeno 

vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada e sujeita à aprovação 

final do ordenador de despesa.  

 
 

 

 

2. DO FRACIONAMENTO DE DESPESA 

 

Caracteriza-se por fracionamento de despesa as aquisições/contratações de idêntico 

subelemento de despesa, no mesmo exercício, as quais não devem ultrapassar os limites 

estabelecidos pelos incisos I ou II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, sendo que: 

 - no fracionamento de despesas de pequeno vulto, a verificação deve ser feita em cada 

ato de concessão por subelemento do material adquirido;  

- no fracionamento de modalidade de licitação, a aferição é realizada pelo conjunto de 

agentes supridos autorizados, uma vez que seu uso por um número excessivo de supridos 

aumenta a probabilidade de ocorrência desta situação. 

 

                                                 
5 http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po31022014.pdf 
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Nesse sentido, a jurisprudência do TCU: 

 

Adote medidas para controlar o montante dos gastos executados com 

suprimentos de fundos, de forma a evitar a ocorrência de fracionamento 

de despesas, em atenção ao disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/1993. Oriente seus servidores no sentido de que a concessão de 

suprimento de fundos passe a ocorrer somente a critério do ordenador 

de despesas e sob sua inteira responsabilidade, vedada a concessão a 

não servidores do Órgão, em face do disposto no art. 68 da Lei nº 

4.320/1964. Acórdão 2846/2008 Plenário 

 

O TCU, no Acórdão 1276/08 – Plenário, traça mais uma diretriz à 

utilização de suprimento de fundos, qual seja, a de que a aquisição, nessa 

modalidade de contratação, de bens ou serviços pertencentes ao mesmo 

subelemento de despesa dentro do mesmo exercício financeiro não 

poderá ultrapassar os valores impostos pelos incisos I e II do art. 24 da 

Lei de Licitações6. 
 

Para a Classificação Orçamentária da Despesa utilizamos a agregação de 6 (seis) dígitos, 

representando a Categoria Econômica, o Grupo de Despesa, a Modalidade de Aplicação 

e o Elemento de Despesa, conforme identificação e conceituação.  
 

Este conjunto de 6 dígitos representa a Classificação Orçamentária (Quadros de 

Detalhamento de Despesa - QDD), que utiliza os códigos até o nível de Elemento de 

Despesa. Para a execução Financeira da Despesa, a Classificação Orçamentária é 

complementada com mais 2 (dois) dígitos que representam o Subelemento de Despesa. 
 

 
 

No aspecto contábil, destacamos que os adiantamentos somente serão concedidos nos 

elementos de despesa 339030 Material de Consumo, 339036 – Serviços de Terceiros - 

Pessoa Física e 339039 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

Quanto ao elemento item, para elidir o fracionamento de despesa, o empenho deve ser o 

mais específico possível, por exemplo: 

 

                                                 
6 http://www.zenite.blog.br/breves-consideracoes-sobre-o-limite-para-contratacoes-operadas-por-meio-

do-suprimento-de-fundos/ 
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Solicitação: compra de xícaras  

Específico – 33903021 (Material de Copa e Cozinha) 

Genérico – 33903099 (outros materiais de consumo) 

Para ilustrar a importância do empenho específico, segue anexo I.  

 

 

3. DO DECRETO nº 424/2014 

 

As regras gerais da Lei 4.320/64, recepcionada como Lei Complementar pela 

Constituição de 1988 são de observância obrigatória para a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, devendo cada ente regulamentar o seu próprio regime de 

adiantamento. 

 

Pela regulamentação Municipal, somente será permitido o regime de adiantamento para 

as despesas abaixo mencionadas, observados o limite de R$650,00 para cada 

adiantamento, sendo que o Decreto nº 127/2017, que alterou o Decreto 424/14 assim 

dispõe em seu artigo 4º: 

 
I - despesas judiciais, emolumentos ou correlatas; 

II - despesas miúdas de pronto pagamento, de caráter inadiável, 

classificadas como material de consumo e/ou serviços de terceiros; 

III - despesas eventuais, inclusive em viagem, que exijam pronto 

pagamento. 

III - despesas eventuais que exijam pronto pagamento. 

 

Cumpre destacar que os incisos I, II e III não são cumulativos, mas sim hipóteses distintas 

para utilização do pronto pagamento, as quais ainda se subdividem nos seguintes 

termos/hipóteses:  

 

a) Despesas judiciais; 

b) Emolumentos; 

c) Despesas correlatas às hipóteses a e b; 

d) Despesas miúdas de pronto pagamento classificadas como material de consumo 

e/ou serviços de terceiros, 

e) Despesas inadiáveis classificadas como material de consumo e/ou serviços de 

terceiros; ou 

f) Despesas eventuais que exijam pronto pagamento. 

 

Portanto, temos elencados na legislação vigente diversas situações que contemplam 

aplicação o suprimento de fundos, também chamado de adiantamento ou pronto 

pagamento. 
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O Ministério Público de Minas Gerais7 exortou a Resolução PGJ nº 31, de 27 de abril de 

2012, que estabelece critérios e procedimentos para realização de despesas não 

submetidas ao processo normal de pagamento, assim aduzindo: 

 

 Art. 2º Poderão ser realizadas, sob o regime de adiantamento, as 

despesas relativas a: 

(...) 

     V - despesas miúdas e de pronto pagamento, observado o parágrafo 

único do artigo 60 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

     § 1º Entende-se por Despesa Miúda e de Pronto Pagamento a 

pequena despesa urgente para a manutenção dos serviços, cuja emissão 

de empenho prévio específico seja inviável, bem como a despesa que, 

embora não possa ser considerada urgente, seja necessária para 

proporcionar maior eficiência do serviço público ou melhorar a sua 

qualidade. 

 

Cite-se que o caráter inadiável, previsto no inciso II, do art.4° do decreto municipal 

424/14, refere-se a despesa cuja não realização imediata a torna intempestiva.  

 

Nos termos do artigo 5º do Decreto citado acima, o regime de adiantamento não poderá 

ser utilizado para: 

 

I - aquisição de materiais existentes no setor de almoxarifado ou que 

possuam Sistema de Registro de Preços vigente; 

II - aquisição de materiais de uso ou consumo no longo prazo e serviços 

de natureza continuada; 

III - aquisição de combustíveis e lubrificantes dentro do município; 

IV - pagamento de multas de qualquer natureza; 

V - aquisição de Material permanente. 

VI - despesas com a aquisição, confecção e distribuição de brindes de 

qualquer espécie e de outros objetos com destinação semelhante; 

VII - promoções de homenagens a autoridades, inclusive mediante o 

sistema de listas de adesão, sempre que, por qualquer modo, sejam 

envolvidos recursos públicos. 

 

Ainda nos termos do artigo 3º do Decreto 424/14, tem-se que: 

 

Art. 3º A liberação do valor do adiantamento será feito por elemento item 

de despesa e por Unidade Orçamentária.  

(...) 

                                                 
7 http://ws.mpmg.mp.br/biblio/informa/110517245.htm 
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§3º A Unidade Orçamentária não poderá receber mais de um 

adiantamento por período de 30 (trinta) dias corridos e desde que 

observado o disposto no §2º do art. 2º, exceto se devidamente justificada 

sua necessidade, nos termos do art. 17 deste Decreto. 

A prestação de contas far-se-á mediante entrada no setor de Contabilidade, sendo que a 

Diretoria Técnica Administrativa e Financeira é responsável pelo controle da prestação 

de contas e do fracionamento da despesa realizada em regime de adiantamento. 

O pagamento de despesas em desacordo com o que determina o decreto 424/2014 poderá 

dar causa a rejeição parcial ou total da prestação de contas e consequente ressarcimento 

ao erário municipal, sendo que os documentos relativos à comprovação das despesas 

realizadas sob a forma de adiantamento ficarão arquivados no respectivo órgão de 

contabilidade, à disposição das autoridades responsáveis pelo acompanhamento 

administrativo e fiscalização financeira, assim como dos agentes de controle interno e 

externo. 

É a orientação. 

Contagem, 27 de junho de 2017.  

 

 

                          Weber Dias Oliveira                       Nicolle Ferreira Bleme 

                     Controlador Geral do Município                      Gestora 

 

 

                   Lúcio Emílio Cardoso Paixão            Vânia Márcia de Assis 

                    Assessor de Controle Interno           Assessora de Controle Interno   
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