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Instrução Normativa 002/2010-SCI, 
de 10 de março de 2010

Dispõe sobre a realização de despesas 
por meio do regime de adiantamento de 
verbas no âmbito Administração Munici-
pal Direta e Indireta.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso 
de suas atribuições que lhe confere os arts. 13, I e 14, IV, da 
Lei 2.206/09, e considerando a necessidade de regulamentar 
o regime de adiantamento de verbas no âmbito do Município 
de Petrolina,

RESOLVE:

Orientar quanto às normas e procedimentos a serem 
adotados para a requisição, concessão, aplicação, comprova-
ção e controle de adiantamentos no âmbito da Administração 
Municipal Direta e Indireta.

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – O regime de adiantamento caracteriza-se pela destinação 
de recursos fi nanceiros a servidor público municipal para a realização 
de despesa pública que não possa se subordinar ao processo normal 
de aplicação, sempre precedido do empenho em dotação própria, 
observados os dispositivos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964 e da Lei Municipal nº 82/87, de 03 de setembro de 1987.

§ 1º – Considera-se motivo impeditivo de realização da despesa 
por processo normal de aplicação a necessidade de aquisição de 
bens ou de contratação de serviços, devidamente especifi cada 
e justifi cada pelo requisitante do adiantamento e aprovada pelo 
ordenador de despesa, que não possa aguardar os trâmites 
normais ou ocorra em casos excepcionais em razão de emergência 
ou urgência.

§ 2° – Somente ao servidor efetivo ou estável pode ser concedido 
adiantamento, salvo nos casos de despesas de viagem, quando 
será lícito concedê-lo a qualquer servidor.

§ 3° – As despesas de viagem previstas no parágrafo anterior 
serão de caráter excepcional, não sendo possível efetuá-las para 
custear pousada, alimentação e/ou locomoção urbana do servidor.

 Art. 2° – Não se concederá adiantamento: 

I – a servidor que não esteja em efetivo exercício;  

II – a responsável por dois adiantamentos;

III – a funcionário em alcance.

Parágrafo único – Entende-se por alcance a não prestação de 
contas no prazo estabelecido ou a não aprovação das contas.

Art. 3° – Poderão realizar-se pelo regime de adiantamento os gastos 
decorrentes de: 

I – despesas extraordinárias ou urgentes;

II – despesas com material de consumo;

III – despesas com serviços de terceiros;

IV – despesas com transportes em geral;

V – despesas judiciais;

VI – despesas miúdas e de pronto pagamento;

VII – despesas que tenham de ser realizadas distantes da sede 
da Prefeitura. 

Parágrafo único – Para efeito desta Instrução Normativas, 
consideram-se:

I – Despesas Miúdas e de pronto pagamento:

a) selos postais, telegramas, radiogramas, material e serviço 
de limpeza e higiene, lavagem de roupa, café e lanche, 
açúcar, chá, botijão de gás e liquefeito de petróleo para 
cantina, pequenos consertos, telefone, água, luz, força e 
aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações, 
encadernação avulsa, fotocópia e artigo de escritório, de 

desenho, impressos e papelaria, em quantidade restrita, 
para o uso ou consumo próximo ou imediato, artigos far-
macêuticos ou de laboratórios em quantidade restrita, para 
consumo próprio ou imediato;

b) Outras despesas não relacionadas, desde que seja de 
pequeno vulto, devidamente justifi cada.

II – Despesas Extraordinárias ou urgentes:

a) Despesas extraordinárias são as aplicadas nos casos de 
calamidade pública ou estado de emergência;

b) Despesas urgentes são aquelas que não enquadradas 
na alínea anterior, mas que por sua natureza sejam consi-
deradas inadiáveis.

Art. 4º – As despesas com diárias e ajuda de custo deverão ser rea-
lizadas pelo processo normal de aplicação, observados os critérios 
de pagamento previstos na Instrução Normativa 001/2010–SCI, de 
12 de janeiro de 2010.

Capítulo II

DA REQUISIÇÃO, CONCESSÃO E APLICAÇÃO

Art. 5° – O adiantamento é concedido pelo dirigente da repartição 
a que pertencer o crédito, dependendo de prévia autorização do 
Ordenador de Despesa.

Parágrafo único: O valor máximo a ser concedido não poderá ser 
superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 6° – A concessão do adiantamento será formalizada por meio 
de requisição de adiantamento e corresponderá a um só empenho.

§ 1º – A requisição de adiantamento deve conter:

I – exercício a que se refere a despesa;

II – nome, cargo ou função e repartição onde trabalha  o 
responsável;

III – nome da repartição por onde correrá o adiantamento;

IV – prazo de aplicação;

V – dispositivo legal em que se baseia;

VI – classifi cação da despesa;

VII – relação dos materiais ou descrição dos serviços ou obras;

VIII – importância a adiantar em algarismo e por extenso.

§ 2º – Cabe ao órgão central de Contabilidade verifi car, antes 
de registrar o empenho, se foram observadas as disposições 
contidas nesta Instrução Normativa e, caso conste algum defeito 
no processo, deverá devolvê-lo informando quais os reparos que 
se fazem necessários.

§ 3º – Após o efetivo pagamento do suprimento o órgão central 
de contabilidade inscreverá o nome do responsável no Sistema 
Compensação em conta apropriada denominada Responsáveis 
por Adiantamentos.

Art. 7º – O prazo de aplicação do adiantamento não será superior a 
30 (trinta) dias, contados do recebimento do numerário, pelo servidor, 
respeitado o limite do exercício fi nanceiro.  

§ 1º – Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período 
pré-estabelecido para utilização do suprimento.

§ 2º – O suprimento não poderá ser utilizado em despesa de 
classifi cação diferente para o qual foi autorizado

Art. 8º – A entrega do numerário deverá ser feita mediante depósito 
em conta corrente do servidor responsável, aberta para este fi m em 
instituição bancária da rede ofi cial.

Parágrafo Único – Após o procedimento previsto no caput deste 
artigo, o processo de concessão será entregue ao agente suprido, 
para fi ns de instrução e posterior prestação de contas.

Art. 9º – Na aplicação do adiantamento serão obedecidos os seguin-
tes critérios:

I – Os pagamentos serão efetuados, sempre que possível, 
por meio de Cheque Nominativo em favor dos fornecedores;
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II – Os saques e ou pagamentos efetuados em espécie serão 
objeto de justifi cação;

III – O suprido não poderá manter em seu  poder  valor em 
espécie  superior  a  10%  do  limite estabelecido   para dispensa  
de  licitação;

IV – Nos casos de aquisição de materiais ou de qualquer 
outro tipo de operação sujeita a tributo, o fornecimento deverá 
ser sempre acompanhado de Nota Fiscal ou documento 
equivalente em nome da Prefeitura Municipal de Petrolina;

V – No pagamento de despesas referentes à prestação de 
serviços por profi ssional autônomo será efetuada, sempre 
que cabível, a retenção de impostos e de contribuições 
previdenciárias devidas, bem como o respectivo recolhimento;

VI – Uma das vias ou cópia autenticada dos documentos 
relativos ao fornecimento de materiais ou equipamentos sujeitos 
ao registro patrimonial ou tombamento será encaminhada ao 
Órgão do patrimônio para efetuar os registros cabíveis.

Art. 10 – O material adquirido ou o serviço prestado será atestado 
no próprio comprovante de despesa por outro servidor devidamente 
identifi cado, devendo ser visado pelo requisitante.     

Art. 11 – Os pagamentos efetuados com inobservância das disposi-
ções destas Normas serão glosados e lançados à responsabilidade 
pessoal do suprido.

Art. 12 – O saldo não utilizado do suprimento será recolhido à tesou-
raria, no prazo de 3 (três) dias úteis após o encerramento do prazo de 
aplicação, mediante guia de arrecadação, na qual constará o nome 
do responsável e identifi cação do adiantamento cujo valor (saldo) 
está sendo restituído.

Parágrafo único – O órgão central de contabilidade, à vista da 
guia de recolhimento, emitirá a nota de anulação correspondente, 
juntando uma via ao processo.

Capítulo II

DA COMPROVAÇÃO E DO JULGAMENTO

Art. 13 – O servidor que receber o adiantamento é obrigado a prestar 
contas de sua aplicação segundo estas Normas.

§ 1º – A prestação de contas será efetuada no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após o último dia do período concedido pelo Ordenador 
de Despesa para a aplicação.

§ 2º – Caberá ao órgão central de contabilidade a tomada de 
contas dos suprimentos.

§ 3º – Recebida as prestações de contas, o órgão central de contabilidade 
verifi cará se as disposições da presente Instrução Normativa foram 
inteiramente cumpridas, fazendo as exigências necessárias e fi xando 
prazos razoáveis para que os responsáveis possam cumpri-las.

Art. 14 – A comprovação da aplicação do adiantamento será organi-
zada pelo servidor suprido, sob a orientação técnica do órgão de Con-
tabilidade, instruído, necessariamente, com os seguintes elementos:

I – CI – Comunicação Interna;

II – demonstrativo da receita e da despesa (Anexo II) de 
Prestação de Contas de Suprimento Individual;

III – Relação de todos os documentos de despesas constando: 
número e data dos documentos, espécie de documento, descrição 
e valor da despesa, devendo constar, necessariamente, no fi nal 
da relação, a soma das despesas realizadas;

IV – Cópia da nota de empenho e da nota de anulação se 
houver saldo recolhido;

V – Documento das despesas realizadas em ordem cronológica 
na mesma sequência da relação mencionada no inciso III, 
numerando-se cada documento em ordem sequencial e total;

VI - Os documentos mencionados no inciso V, de medida 
reduzida serão colados em folhas tamanho ofício;

VII - Em cada documento constará, obrigatoriamente, atestado 
de recebimento do material ou da prestação de serviço, a 
fi nalidade da despesa, o destino do material e aplicação do 
serviço e outros esclarecimentos que se fi zerem necessários 
à perfeita caracterização da despesa.

VIII – Comprovante de recolhimento das retenções 
previdenciárias e de impostos, eventualmente efetuadas.

§ 1º – No comprovante da despesa deverá constar, claramente, a 
discriminação do material fornecido ou do serviço efetuado, não 
se admitindo generalização ou o emprego de abreviaturas que 
impeçam seu reconhecimento.

§ 2° – Os documentos fiscais não poderão conter rasuras, 
emendas, borrões e valores ilegíveis e deverão ser apresentados 
em primeira via ou via original, não se admitindo substituição 
por segundas vias, cópias reprográfi cas, fotocópias ou qualquer 
outra espécie de reprodução, ressalvados os casos em que os 
documentos originais devam permanecer anexos em processos 
judiciais.  

Art. 15 – Se as contas foram consideradas em ordem e boas, a chefi a 
do órgão central de contabilidade certifi cará o fato e encaminhará 
o processo ao Secretário de Finanças para exame fi nal e parecer.

Parágrafo único – Atendido o disposto no caput, o processo deverá 
ser remitido para a Controladoria Geral do Município.

Art. 16 – Após a análise da Controladoria Geral do Município, o 
processo será encaminhado diretamente ao Ordenador de Despesa 
para aprovação ou não das contas, voltando ao órgão central de 
contabilidade para as seguintes providências:

I – no caso de as contas terem sido aprovadas:

a) baixar a responsabilidade inscrita no sistema de com-
pensação;

b) convidar o responsável para tomar ciência no próprio 
processo;

c) arquivar o processo de prestação de contas apenso ao 
processo que autorizou o adiantamento, em local seguro 
onde fi cará a disposição do Tribunal de Contas.

II – Na hipótese da aprovação das contas condicionada a 
determinadas exigências: 

a) providenciar o cumprimento das exigências determinadas;

b) anotar as medidas indicadas no inciso anterior.

III – Não tendo sido aprovadas as contas, dever-se-á notifi car 
o agente suprido para ressarcir imediatamente Erário, sem 
prejuízo das demais medidas cabíveis.

Art. 17 – O órgão central de contabilidade organizará um calendário 
para controlar as datas em que se deverão entrar as prestações de 
contas de suprimentos concedidos.

Art. 18 – No dia útil imediato ao vencimento do prazo para prestação 
de contas, sem que o responsável as tenha prestado, o órgão central 
de contabilidade ofi cializará diretamente ao responsável, concedendo-
lhe o prazo fi nal e improrrogável de 03 (três) dias úteis para fazê-lo.

Parágrafo Único - Na cópia do memorando o responsável assinará 
o recebimento da via original colocando de próprio punho a data 
do recebimento.

Art. 19 – Na hipótese do não cumprimento do disposto no artigo 
anterior, o responsável pelo suprimento fi cará sujeito ao pagamento 
das multas abaixo estipuladas sobre o VRM (Valor de Referência do 
Município).

I – Até 10 dias de atraso: 20%

II - de 11 a 20 dias: 50%

III- de 21 a 30 dias: 100%

Art. 20 – Não sendo cumprida a obrigação da prestação de contas 
após o vencimento do prazo fi nal estabelecido no artigo anterior, 
o órgão central de contabilidade informará à Procuradoria Jurídica 
acerca da situação de alcance, fornecendo os dados relevantes para 
a abertura de sindicância nos termos da legislação vigente.

Art. 21 – Os casos omissos serão disciplinados pelo Secretário de 
Finanças.

Art. 22 – Revogam-se as disposições em contrário.

Petrolina - PE, 10 de março de 2010.

Nadielson Barbosa da Franca

Coordenador do Sistema de Controle Interno
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Memo nº      /

Ao Senhor

Dr. .................................

Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de adiantamento.

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria a conces-
são de Adiantamento no valor de R$........................, RG nº 
...................... e CPF...................., o qual será realizado em 
nome de ........................................., ocupante do cargo de 
................................., tendo como co–responsáveis os(as) 
senhores (as):

Nome, cargo, RG e CPF.

O referido adiantamento deverá ser depositado na 
conta adiantamento nº.................. do Banco XXX, agência 
.............. e será destinado à cobrir  despesas com:...............
...........................

Na oportunidade, apresento protesto de estima e 
consideração.

Local e data

Nome

Cargo

• Em caso de inexistência de conta de adiantamento, 
incluir na solicitação o pedido de abertura de conta.

ANEXO II 
MODELO DE DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA 

Número CA Exercício Folha 

20__ 1/1 
Órgão/Entidade Unidade Requisitante

Nome do Responsável Cadastro

Endereço Carteira de Identidade

Cargo Função Lotação C.P.F.

Crédito Orçamentário
Unid. Orçamentária Função Programática Projeto/Atividade Natureza da Despesa Fonte Valor 

                             
                            

                             

Total

R$
Nº N.E.    Prazo de Aplicação Vencimento Aplicação Venc da Comprovação

Item Histórico (informando, inclusive, o número da Nota fiscal) Débito Crédito 
01    
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11  

TOTAL A TRANSPORTAR 

Responsável             
Data                               Ass./Nº Cadastro 
                                        /   

Ordenador de Despesas             
Data                               Ass./Nº Cadastro 

Examinada a Comprovação             
Data                               Ass./Nº Cadastro 

Liquidada a Despesa 
Data                               Ass./Nº Cadastro 

R$

R  E   C   I   B   O

     Valor do Serviço  R$    XXXX 
     INSS (11%)        R$      XXX 
     ISS                       R$     XXX
     Valor Líquido       R$   XXXX 

Recebi da Prefeitura Municipal de Petrolina - PE a importância supra de R$ XXX,00 
(XXXXX) referente ao serviço de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Petrolina - PE, XX de xxxxxx de  XXXX. 

Assinatura 

ANEXO IV 

MODELO DE RECIBO DE RETENÇÃO NA FONTE - INSS 

N.º  

01    DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO 
________________________________________________________________________ 

NOME: XXXX 
ENDEREÇO  xxxx
ÓRGÃO  xxxxx
CNPJ   

02    DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO 

NOME DO PRESTADOR DO SERVIÇO: 

NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO: 

ENDEREÇO: 

PIS/PASEP/NIT: 

03    DA RETENÇÃO EM GERAL 

FATURAMENTO NF/RECIBO ............................................................. 

 VALOR BRUTO  R$........................................................................................              

BASE DE CÁLCULO PARA RETENÇÃO R$..........................................................   

VALOR RETIDO E CALCULADO À ALÍQUOTA DE 11% (ONZE POR CENTO)...      R$ 

04    DA AUTENTICAÇÃO 

DECLARAMOS QUE EM,     /       /      ,  FOI EFETUADA A RETENÇÃO NA FONTE DO 
INSS,  NO  VALOR DE  R$      (                                    ) A SER INCLUÍDO NA GFIP DO 
MÊS SEGUINTE.                 
                                                                                                                                                      

Petrolina – PE,      de                    de 20XX 

Assinatura do responsável 

ANEXO III 

MODELO DE RECIBO PARA PAGAMENTO DE  
PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA 

Instrução Normativa 003/2010-SCI, 
de 14 de abril de 2010

Dispõe sobre o procedimento para a 
aquisição de bens e serviços mediante lici-
tação, inclusive dispensa e inexigibilidade, 
estabelecendo rotinas no âmbito da Admi-
nistração Direta e Indireta do Município.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PE-
TROLINA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:

Estabelecer rotinas no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Petrolina no que concerne à aquisição de bens e contra-
tação de serviços mediante licitação, dispensa e inexigibi-
lidade, abrangendo todas as Unidades do Poder Executivo 
do Município.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Para os fi ns desta Instrução Normativa considera-se:

I – Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

II – Serviço - toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profi ssionais;

III – Compra - toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV – Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo 
valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite 
estabelecido na alínea "c", do inciso I, do art. 23 da lei 8.666/93.

V – Imprensa oficial - veículo oficial de divulgação da 
administração pública;


