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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SOF 002/2017 – VERSÃO 01 

 

 

Unidade Executora: Secretaria de Orçamento e Finanças  

Unidade Responsável /Setores envolvidos: Secretaria de Controle Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

 

Dispõe sobre a concessão de adiantamentos. 

 

 

I – DOS CONCEITOS  

 

1 – Adiantamento: entrega de numerário a servidor e/ou agente do Poder Legislativo 

Municipal sempre precedido de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas 

que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.  

2 – Sistema de Controle Interno: Conjunto de procedimentos de controle estruturados por 

diversos sistemas administrativos e especificados em Instruções Normativas, executados ao 

longo de toda a estrutura organizacional sob a supervisão da unidade responsável pela 

coordenação do controle interno. 

3 – Servidor em Alcance: Entende-se por servidor em alcance, o servidor ou agente político 

municipal que não tenha prestado contas de adiantamento, no prazo regulamentar, ou cujas 

contas não tenham sido aprovadas em virtude de desvio, desfalque, falta ou má aplicação de 

dinheiro, bens ou valores confiados a sua guarda, verificados na prestação de contas. 

 

 

II – DA FINALIDADE  

 

1 – Estabelecer normas e procedimentos para análise e concessão de adiantamentos na Câmara 

de Cuiabá.  

 

III – ABRANGÊNCIA  

 

1 - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá  

 

IV – BASE LEGAL  

 

1 - Constituição da República, Lei 4.320/1964, Decreto 4.131/03. Resolução n° 05 de 

05/03/2011. 

 

 

V – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1 – Observar a normatização legal para análise da concessão bem como da utilização e 

prestação de contas de recursos pagos à títulos de adiantamento. 
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VI – DAS RESPONSABILIDADES 

 

São responsabilidades da Secretaria Orçamento e Finanças - SOF, como Órgão Central do 

Sistema Administrativo e Sistema Financeiro, mediante atuação do Setor de Contabilidade:  

1 – Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;  

2 – Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável 

pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.  

 

São responsabilidades das Unidades Executoras da Instrução Normativa:  

1 – Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e a participação no processo de atualização;  

2 – Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional;  

3 – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma;  

4 – Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 

documentos, dados e informações.  

 

Das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno:  

1 – Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 

inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para 

aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas.  

2 – Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em 

base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa. 

 

VII – DOS PROCEDIMENTOS  

 

Da Solicitação e Concessão do Adiantamento: 

 

As requisições de adiantamento serão feitas pelos Secretários, Procuradoria Geral, Chefe de 

Gabinete e pelo Controlador Interno ao Chefe do Poder desta Casa de Leis, através de 

solicitação de despesa, e deverão ser instruídas com:  

1 – A identificação completa do solicitante;  

2 – A espécie e a natureza da despesa;  

3 - Justificativa da despesa;  

4 – O prazo de aplicação.  

4.1. O período de aplicação dos recursos solicitados no regime de adiantamento será de 

acordo com o prazo estabelecido na solicitação.  

4.2. Não havendo estabelecimento de prazo na solicitação considerar-se-á o período de 

aplicação como sendo de 30 (trinta) dias.  

4.3. É vedada a prorrogação do período de aplicação.  
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5. É vedada a cumulação de valores despendidos em adiantamento.  

6.. A realização da despesa, condicionada à existência de dotação orçamentária e de recursos 

financeiros, após a autorização do Chefe do Poder Legislativoterá o processamento normal 

com a emissão do empenho e ordem de pagamento normal através de cheque ou depósito 

bancário em nome do solicitante.  

7. Os pagamentos a serem efetuados através de adiantamento serão em caráter de exceção e 

restringir-se-ão aos casos previstos na Lei específica e às condições estabelecidas nesta 

Instrução Normativa.  

8. Não será concedido novo adiantamento:  

8.1 – A servidor que não tenha prestado contas do anterior no prazo legal;  

8.2 – A servidor em alcance;  

8.3 – A servidor responsável por dois adiantamentos. 

8.4 – Para pagamento de despesas já realizadas. 

9 – O limite para concessão de adiantamento é de até 50% (cinquenta por cento) dos limites 

fixados para dispensa de licitação, constants no artigo 24, inciso II, alinea “a”, da Lei 

8.666/93. 

 

VIII – DAS REGRAS E DO PERIODO DE APLICAÇÃO 

 

1 - Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis, com data anterior ou posterior ao 

período da aplicação do adiantamento ou que se refira a despesa não classificável na espécie 

de adiantamento concedido.  

2 - Não havendo a aplicação até o final do prazo estabelecido, o valor não aplicado deverá ser 

depositado em conta corrente bancária da Câmara de Cuiabá no praxo máximo de 03 (três) 

dias úteis, a contar do término do período de aplicação, identificando o nome do responsável 

com o respectivo CPF (depósito identificado).  

3 - Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora da data limite do período de aplicação, 

indicado na solicitação de adiantamento e, igualmente, não serão admitidos comprovantes de 

pagamento com data anterior à do adiantamento.  

4 - O adiantamento não poderá ser aplicado em despesas diferentes daquelas previstas em 

norma ou com valor superior aos limites estabelecidas nesta norma. 

5 -  A cada pagamento efetuado o solicitante responsável pelo adiantamento exigirá o 

correspondente comprovante.  

6 - Na efetivação de cada despesa, o responsável pelo adiantamento, exigirá o correspondente 

comprovante, sendo: nota fiscal, nota fiscal simplificada, cupom fiscal ou recibos 

devidamente identificados, de acordo com a natureza da despesa, emitidos em nome da 

Câmara Municipal de Cuiabá.  

7 - Os comprovantes de pagamento mencionados no artigo anterior deverão ser autênticos e 

idôneos, vedada a apresentação em 2ª via ou pelo sistema de xerocópias, devidamente 

justificados, esclarecendo a razão ou a necessidade da despesa e assinados pelo responsável e, 

ainda:  

7.1 – Deverão conter o nome do emissor, o CNPJ e endereço, a discriminação precisa dos 

serviços prestados, o valor unitário e valor total da despesa;  

7.2 - Não poderão apresentar rasuras, emendas, borrões e escrita ou impressão ilegível, no que 

se refere à data, valor, quantidade e objeto. 

XI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
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1 - No prazo máximo de 10 (dez) dias após o vencimento da aplicação ou no caso de 

recolhimento do saldo no mês de dezembro, o solicitante responsável pelo adiantamento 

encaminhará a prestação de contas ao Setor de Contabilidade da Câmara de Cuiabá e  

juntamente com o recolhimento do saldo para análise e posterior encaminhamento ao Chefe 

do Poder Legislativo. 

2 - O Setor de Contabilidade procederá à anulação de despesas referente ao saldo recolhido, 

emitindo a nota de anulação e juntando ao processo.  

3 - No dia útil imediato ao vencimento do prazo para prestação de contas, sem que o 

responsável as tenha apresentado, o responsável pelo Setor de Contabilidade oficiará 

diretamente ao solicitante responsável, concedendo-lhe o prazo final e improrrogável de 03 

(três) dias úteis para fazê-lo.  

4 - Nenhum adiantamento poderá ter sua prestação de contas adiada para o exercício seguinte. 

5 - No mês de dezembro de cada ano, até o 3º dia anterior ao último dia de expediente 

bancário, serão recolhidos todos os saldos de adiantamento à Tesouraria para prestação de 

contas na forma estabelecida nesta Seção.  

6 - A prestação de contas será encaminhada por ofício e far-se-á mediante formulário próprio  

preenchido de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e conterá os seguintes 

documentos:  

6.1 - Balancete de prestação de contas, do qual constará: a) nome do responsável; b) número 

do empenho e respectivos dados; c) o valor adiantado; d) o valor das despesas realizadas, 

discriminadas em ordem cronológica com a identificação do favorecido; e) comprovante de 

depósito de saldo recolhido, quando houver; f) data, assinatura, CPF e carimbo do solicitante 

responsável pelo adiantamento. 

 

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

1 - A concessão de adiantamentos sem a observância das condições, procedimentos e 

comprovações estabelecidas nesta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional, 

e poderá sujeitar os responsáveis que procederem indevidamente à imputação de 

responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.  

2 - A ausência de prestação de contas dos adiantamentos, ou o não ressarcimento de despesas 

consideradas irregulares, sujeitará o responsável ao ressarcimento do valor aos cofres 

públicos, que poderá ser caracterizado através de processo de tomada de contas especial.  

3 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 

e/ou técnicos assim exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisites estabelecidos 

em norma geral.  

4 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação..  

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

  

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  

 


