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12. Suprimento de Fundos 
(Regime de Adiantamento)
O ideal para a realização da despesa é que ela per-

corra os caminhos naturais, vistos anteriormente, 
quando estudamos os estágios da Despesa. Porém, 
em função de características específicas, é impossí-
vel subordinar a realização de certas despesas a esse 
processo “normal” de aplicação.

Para tanto, existe o mecanismo denominado 
“suprimento de fundos”.

Definição
O regime de adiantamentos ou suprimento de fun-

dos é uma forma diferenciada de realizar despesas pú-
blicas orçamentárias. Tem por principal característica 
ser a disponibilização de valores a um servidor públi-
co, denominado suprido, com o fim de que este realize 
despesas públicas com características especiais.

A parte final doArt. 65, os Arts. 68 e 69, da Lei nº 
4.320/1964, abaixo transcritos, definem e estabele-
cem regras gerais de observância obrigatória para a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios apli-
cáveis ao regime de adiantamento.

Art. 65 - O pagamento da despesa será efetuado por 
tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos 
por estabelecimentos bancários credenciados e, em 
casos excepcionais, por meio de adiantamento. (...)
Art. 68 - O regime de adiantamento é aplicável aos 
casos de despesas expressamente definidos em lei e 
consiste na entrega de numerário a servidor, sem-
pre precedida de empenho na dotação própria para 
o fim de realizar despesas, que não possam subor-
dinar-se ao processo normal de aplicação.
Art. 69 - Não se fará adiantamento a servidor em 
alcance nem a responsável por dois adiantamento.

Segundo Art. 24, inc. I e II da Constituição, 
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre direito financei-
ro e orçamento. Dessa forma, esta é a norma ge-
ral estabelecida para todos os entes da federação, 
cabendo a cada um regulamentar o seu regime de 
adiantamento, observando as peculiaridades de 
seu sistema de controle interno, de forma a garan-
tir a correta aplicação do dinheiro público. Assim, 
as regras aqui citadas, ressalvadas as estabelecidas 
por lei, são válidas no âmbito da União.

Na órbita federal, essa matéria é definida por vá-
rios normativos como decretos e portarias ministe-
riais, sendo o Decreto 93.872/86 um dos principais.

O Decreto 93.872/86, em seu Art. 45, reza que 
excepcionalmente, a critério do ordenador de des-
pesa e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser 
concedido suprimento de fundos a servidor, sempre 

precedido do empenho na dotação própria às des-
pesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao 
processo normal de aplicação.

Vale aqui destacar a excepcionalidade da operação 
e a inteira responsabilidade por parte do ordenador 
de despesa pela concessão do suprimento de fundos 
que se responsabilizará pela sua regular aplicação.

Finalidade

A finalidade do suprimento de fundo é poder 
viabilizar a realização de despesas que são necessá-
rias, mas que, por suas características, não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Mas o que seria o processo normal de aplicação?

Vimos que a despesa percorre um longo caminho, 
desde a previsão até a sua efetiva execução, tendo como 
um dos seus estágios mais demorados o processo lici-
tatório. Existem despesas que teriam a sua realização 
inviabilizada se tivessem que, obrigatoriamente, passar 
integralmente por tais processos, em razão de suas ca-
racterísticas ou da urgência. Para realização desse tipo 
de despesa é que existe o suprimento de fundos.

O Decreto 93.972/86 traz, nos incisos de seu Art. 
45, situações que justificam a aplicação do regime de 
adiantamento. São elas:

 ˃ Para atender despesas eventuais, inclusive 
em viagens e com serviços especiais, que 
exijam pronto pagamento�

 ˃ Quando a despesa deva ser feita em 
caráter sigiloso, conforme se classificar 
em regulamento�

 ˃ Para atender despesas de pequeno vulto, 
assim entendidas aquelas cujo valor, em 
cada caso, não ultrapassar o limite estabe-
lecido em Portaria do Ministro da Fazenda�

Corrobora com o explicitado o Art. 68 da Lei 
4320/64 ao afirmar que o regime de adiantamento 
é aplicável aos casos de despesas expressamente de-
finidos 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 pos-
sam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Execução
Mesmo sendo uma despesa que se processa de 

forma peculiar, em um regime de adiantamento, a 
sua execução percorrerá, necessariamente, os três 
estágios da execução vistos anteriormente, quais se-
jam, empenho, liquidação e pagamento. Portanto, é 
incorreto afirmar que, para a realização desse tipo 
de despesa, em virtude de suas peculiaridades, será 
dispensado o empenho, por exemplo.
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Para que se possa processar, o § 1º, do. Art. 45, do 
Decreto 93.872/86 estabelece que o suprimento de fun-
dos será contabilizado e incluído nas contas do orde-
nador como despesa realizada; as restituições, por falta 
de aplicação, parcial ou total, ou aplicação indevida, 
constituirão anulação de despesa, ou receita orçamen-
tária, se recolhidas após o encerramento do exercício.

Assim, o montante total de recursos concedi-
dos a título de suprimentos de fundos deve ser 
contabilizado como despesa, independentemente 
de haver ou não restituição.

Assim que o recurso é disponibilizado para o servi-
dor, a despesa é considerada como realizada, mesmo 
antes de ter efetivamente ocorrido. Em função disso, 
apesar de ser uma despesa pública, no momento da en-
trega do recurso, a sua concessão não representa uma 
despesa pelo enfoque patrimonial, não ocorrendo, 
nesse instante, a redução no Patrimônio Líquido. Isso 
porque na liquidação desse tipo de despesa orçamentá-
ria, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um 
Passivo, há também a incorporação de um Ativo, que 
representa o direito de receber um bem ou serviço, ob-
jeto do gasto a ser efetuado pelo agente público respon-
sável, ou a devolução do numerário adiantado.

Dessa forma, o adiantamento que caracteriza o su-
primento de fundos constitui despesa orçamentária. 
O estágio da liquidação é representado pelo registro 
de uma obrigação pelo suprimento, em contrapartida 
com o direito ao recebimento do bem ou serviço, ob-
jeto do gasto ou à devolução do valor adiantado.

No registro contábil da concessão de suprimento 
de fundos, deve haver lançamento contábil, no sistema 
de compensação, para registro da responsabilidade do 
agente suprido em prestar contas do valor aplicado.

Forma de Execução

A execução ocorrerá por meio de disponibiliza-
ção de numerário a um servidor responsável pela 
sua aplicação, denominado “servidor ou agente su-
prido”. O suprido, conforme destinação estabeleci-
da pelo Ordenador de Despesas, com posterior pres-
tação de contas, realizará as despesas públicas:

 ˃ Para atender despesas eventuais, inclusive 
em viagens e com serviços especiais, que 
exijam pronto pagamento�

 ˃ Quando a despesa deva ser feita em 
caráter sigiloso, conforme se classificar 
em regulamento�

 ˃ Para atender despesas de pequeno vulto, 
assim entendidas aquelas cujo valor, em 
cada caso, não ultrapassar limite estabele-
cido em Portaria do Ministro da Fazenda�

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, ao 
conceder o suprimento de fundos, a autoridade 

competente determinará a emissão do empenho ou 
fará referência ao empenho estimativo, solicitando a 
anexação de uma cópia da NE - Nota de Empenho - 
à proposta de concessão de suprimento.

Em se tratando de suprimento de fundos para con-
tratação de serviços prestados por pessoa física, deve 
ser emitida nota de empenho, na natureza de despesa 
33.91.47 – Obrigações Tributárias e de Contribuições, 
visando a atender às despesas com contribuição previ-
denciária patronal, observando o subitem.

Do ato de concessão de suprimento de fundos 
constará, obrigatoriamente:

 ˃ Prazo máximo para utilização dos recursos�
 ˃ Prazo para prestação de contas�
 ˃ Sistemática de pagamento, se somente 

fatura, ou também saque, quando for mo-
vimentado por meio do Cartão de Paga-
mento do Governo Federal�

A cada concessão de suprimento de fundos, 
seja qual for o meio de pagamento, deverá haver 
a identificação da motivação do ato, esclarecendo 
as demandas da unidade, e a definição de valores 
compatíveis com a demanda, vinculando o gasto 
com o suprimento de fundos.

Por sua vez, o Art. 47 abre a possibilidade de de-
terminadas instituições e Ministérios regulamen-
tarem a concessão e aplicação de suprimento de 
fundos, ou adiantamentos, para atender às pecu-
liaridades dos seus órgãos essenciais, obedecendo 
ao Regime Especial de Execução, estabelecido em 
instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de 
Estado, vedada a delegação de competência.

 → São eles:
 ˃ Presidência da República�
 ˃ Vice-Presidência da República�
 ˃ Ministério da Fazenda�
 ˃ Ministério da Saúde para atender às es-

pecificidades decorrentes da assistência à 
saúde indígena�

 ˃ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento para a atender às especificidades 
dos adidos agrícolas em missões diplomáti-
cas no exterior�

 ˃ Departamento de Polícia Federal do Minis-
tério da Justiça�

 ˃ Ministério das Relações Exteriores para a 
atender às especificidades das repartições 
do Ministério das Relações Exteriores no 
exterior�

 ˃ Militares�
 ˃ Inteligência�
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Modalidade de Concessão

São as formas de disponibilização do recurso que 
será utilizado na realização da despesa, ocorrendo 
mais comumente de duas maneiras:

 → Cartão de Pagamentos do Governo Federal:
Até 2008, a disponibilização dos valores destina-

dos às despesas relativas ao regime de adiantamento 
era operacionalizada somente por meio de depósito 
em conta corrente. A partir de 2008, essa operaciona-
lização passou a ser efetivada principalmente por meio 
do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), 
sendo vedada a abertura de conta bancária destinada à 
movimentação de suprimentos de fundos.

Art. 45 § 5º - As despesas com suprimento de fun-
dos serão efetivadas por meio do Cartão de Paga-
mento do Governo Federal - CPGF.
Art. 45-A - É vedada a abertura de conta bancária 
destinada à movimentação de suprimentos de fun-
dos. (Incluído pelo Decreto nº 6.370, de 2008)

O Cartão de Pagamentos do Governo Federal é 
um instrumento moderno que visa a agilizar a ges-
tão de recursos públicos destinados a despesas em 
regime de adiantamento, além de proporcionar 
controle e eficiência na sua utilização. Seu funcio-
namento é muito parecido com o de um cartão de 
crédito comum, podendo ser utilizado na modalida-
de de fatura e saque, permitindo inclusive, segundo 
Cartilha da Controladoria Geral da União, a utili-
zação com afiliado, por meio de Correio, Internet, 
Telefone ou outro meio de comunicação, desde que 
sejam tomados os devidos cuidados.

Esse cartão é emitido em nome da Unidade Ges-
tora, com a identificação de seu portador. A ele é 
estabelecido um limite, sendo o agente suprido o 
portador do CPGF e responsável por sua utilização, 
respondendo pela guarda e por todas as despesas 
realizadas, prestando contas ao final do período de 
utilização. Problemas como perda, furto ou extravio 
devem ser imediatamente informados ao Banco do 
Brasil e ao Ordenador de Despesas.

O § 6º do Art. 45 veda, ainda, a utilização do CPGF 
na modalidade de saque, exceto no tocante às despesas:

 ˃ Referentes às situações destinadas a atender 
às peculiaridades dos órgãos essenciais dos 
ministérios e órgãos vistos acima com com-
petência para estabelecer seus Regimes Es-
peciais de Execução em instruções aprova-
das pelos respectivos Ministros de Estado�

 ˃ Decorrentes de situações específicas do órgão 
ou entidade, nos termos do autorizado em 
Portaria pelo Ministro de Estado competente 

e nunca superior a trinta por cento do total da 
despesa anual do órgão ou entidade efetuada 
com suprimento de fundos�

 ˃ Decorrentes de situações específicas da 
Agência Reguladora, nos termos do au-
torizado em Portaria pelo seu dirigen-
te máximo e nunca superior a trinta por 
cento do total da despesa anual da Agência 
efetuada com suprimento de fundos�

A Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece 
as regras desse processo, determinou que o limite de 
utilização do cartão será concedido de acordo com o 
valor constante no ato de concessão de suprimento 
de fundos e revogado tão logo o prazo de utilização 
seja expirado. Na concessão, serão estabelecidos os 
valores de gasto para a modalidade de fatura e de 
saque, necessitando de justificativa se autorizado al-
gum valor na modalidade de saque.

Todo o procedimento de concessão de supri-
mento de fundos, por meio de limite de utilização 
do cartão, deve ser repetido a cada nova concessão, 
bem como a revogação do limite de utilização do 
cartão, após expiração do prazo de utilização.

 → Conta Corrente:
Existe ainda outro mecanismo para operaciona-

lização do regime de adiantamento, são as chama-
das contas tipo “B”.

Apesar do tom peremptório da afirmação contida 
no Art. 45-A visto anteriormente, fazer parecer com 
que essa regra não comporte exceções, elas existem, 
pois o mesmo normativo que criou a regra, o Decreto 
6.370, previu as exceções transcritas a seguir:

Art. 3º - A Secretaria do Tesouro Nacional do Mi-
nistério da Fazenda encerrará as contas bancárias 
destinadas à movimentação de suprimentos de 
fundos até 2 de junho de 2008.
§ 1º - O prazo previsto no caput não se aplica aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Mi-
nistério Público da União e dos Comandos Milita-
res. (Incluído pelo Decreto nº 6.467, de 2008)
§ 2º - Para os órgãos citados no § 1º, poderão ser 
abertas novas contas bancárias destinadas à movi-
mentação de suprimento de fundos. (Incluído pelo 
Decreto nº 6.467, de 2008)

Dessa forma, para os poderes Legislativo e Ju-
diciário, o Ministério Público da União, além dos 
Comandos Militares, poderão ser abertas novas 
contas bancárias, destinadas à movimentação de 
suprimento de fundos.

A Instrução Normativa STN nº 4, de 31 de Julho de 
1998, disciplinou a utilização de contas bancárias para 
movimentação de recursos financeiros por parte dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Segundo o inciso II, do Art. 21 desse instrumento 
normativo, os órgãos e entidades da Administração 
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Pública Federal poderão movimentar recursos fi-
nanceiros em contas bancárias junto ao Banco do 
Brasil S.A. As classificadas como tipo “B” são as des-
tinadas a acolher recursos de suprimento de fundos 
e de adiantamentos, movimentadas pelo Agente Pa-
gador beneficiário e vinculadas à Unidade Gestora 
responsável.

O Art. 23 determinou, para as contas do tipo “B”, 
as seguintes disposições:

 ˃ Serão abertas mediante autorização do orde-
nador de despesas, as quais serão encaminha-
das ao agente financeiro, contendo os dados 
dos responsáveis por sua movimentação�

 ˃ Serão movimentadas por cheques e guias 
de depósito do agente financeiro�

 ˃ Serão obrigatoriamente encerradas pelo 
titular, imediatamente após o período de apli-
cação dos recursos, quando o titular deixar de 
ser movimentador de recursos de suprimento 
de fundos e/ou de adiantamento da unidade�

 ˃ Os saldos não movimentados por mais de 60 
dias serão encerrados pela unidade gestora, 
por determinação da área de controle 
interno do respectivo Ministério/órgão�

 ˃ Quando se tratar de unidades gestoras que 
utilizam o SIAFI na modalidade “off-line”, 
- serão movimentadas apenas através de 
Ordens Bancárias�

A Secretaria do Tesouro Nacional determinou que 
quando, em caráter excepcional, o suprimento de fun-
dos for concedido na modalidade de depósito em con-
ta corrente, o valor da Ordem Bancária para crédito na 
conta corrente de suprimento de fundos será concedi-
do com fundamento na autorização da solicitação de 
concessão de suprimento de fundos, devendo o saldo 
residual ser devolvido pelo suprido, por meio de GRU, 
tão logo o prazo de utilização seja expirado.

Todo o procedimento de concessão de supri-
mento de fundos, por meio de depósito em conta 
corrente, deve ser repetido a cada nova concessão, 
bem como a devolução do saldo residual existente 
na conta corrente de suprimento de fundos, após ex-
piração do prazo de utilização.

Prazo para Aplicação

O prazo máximo para aplicação do suprimento 
de fundos será de até 90 (noventa) dias, a contar 
da data do ato de concessão e não ultrapassará o 
término do exercício financeiro. É importante es-
tar atento que esse prazo é máximo, podendo ser 
menor, desde que determinado pelo Ordenador de 
Despesa, no ato de concessão.

 → Limites:
Segundo inciso III, do Art. 45, do Decre-

to 93.972/6, no âmbito do Governo Federal, a 

competência para determinação dos valores-limi-
tes para a concessão de suprimento de fundos, bem 
como valor máximo para definição de despesas de 
pequeno vulto, recai sobre o Ministro da Fazenda, 
que deve fazê-lo por portaria. Atualmente, tal maté-
ria está disciplinada pela Portaria 95, de 19 de abril 
de 2002.

Quando se fala em limite no regime de adiantamen-
to, deve-se levar em consideração dois parâmetros, li-
mite total do suprimento e limite máximo por tipo de 
despesa, nas duas modalidades de concessão, cartão de 
pagamentos e conta corrente. Deve-se levar ainda em 
conta o limite individual por objeto da despesa.

Segundo o § 4º, do Art. 45, do Decreto 93.872/86, 
os valores limites para concessão de suprimento de 
fundos, bem como o limite máximo para despesas 
de pequeno vulto visto acima, serão fixados em Por-
taria do Ministro de Estado da Fazenda.

A determinação desses valores tem por base a 
Lei 8.666/93, como vemos no texto da Portaria 
transcrito a seguir:

Art. 1º - A concessão de Suprimento de Fundos, que 
somente ocorrerá para realização de despesas de ca-
ráter excepcional, conforme disciplinado pelos arts. 
45 e 47 do Decreto no 93.872/86, fica limitada a:

I. 5% (cinco por cento ) do valor estabeleci-
do na alínea “a” do inciso “I” do art. 23, da 
Lei no 8.666/93, para execução de obras e 
serviços de engenharia.
II. 5% (cinco por cento ) do valor estabelecido na 
alínea “a” do inciso “II” do art. 23, da Lei acima 
citada, para outros serviços e compras em geral.

§ 1º - Quando a movimentação do suprimento de 
fundos for realizada por meio do Cartão de Crédi-
to Corporativo do Governo Federal, os percentuais 
estabelecidos nos incisos I e II deste artigo ficam al-
terados para 10% (dez por cento).
§ 2º - O ato legal de concessão de suprimento de 
fundos deverá indicar o uso da sistemática de paga-
mento, quando este for movimentado por meio do 
Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal.
§ 3º - Excepcionalmente, a critério da autorida-
de de nível ministerial, desde que caracterizada a 
necessidade em despacho fundamentado, poderão 
ser concedidos suprimentos de fundos em valores 
superiores aos fixados neste artigo.
Art. 2º - Fica estabelecido o percentual de 0,25% do 
valor constante na alínea “a” do inciso II do art. 23 
da Lei no 8.666/93 como limite máximo de despesa 
de pequeno vulto, no caso de compras e outros ser-
viços, e de 0,25% do valor constante na alínea “a” 
do inciso I do art. 23 da Lei supra mencionada, no 
caso de execução de obras e serviços de engenharia.
§ 1º - Os percentuais estabelecidos no caput des-
te artigo ficam alterados para 1% (um por cen-
to), quando utilizada a sistemática de pagamen-
to por meio do Cartão de Crédito Corporativo 
do Governo Federal.
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§2º - Os limites a que se referem este artigo são o de 
cada despesa, vedado o fracionamento de despesa 
ou do documento comprobatório, para adequação 
a esse valor.
Art. 3º - Os valores referidos nesta Portaria serão 
atualizados na forma do parágrafo único do art. 
120 da Lei no 8.666/93, desprezadas as frações.

Tendo por base os percentuais anteriores, chega-
se aos seguintes valores:

Obras e Serviços de Engenharia Compras e Serviços 
em Geral

Suprimento
Objeto de 
Despesa

Suprimento
Objeto de 
Despesas

Conta Bancária 
Conta tipo B

R$ 
7.500,00

R$ 
375,00

R$ 
4.000,00

R$ 
200,00

Cartão de 
Pagamento 
do Governo 

Federal-CPGF

R$ 
15.000,00

R$ 
1.500,00

R$ 
8.000,00

R$ 
800,00

Os limites supracitados correspondem ao de ca-
da suprimento ou despesa, vedado o fracionamento 
de despesa ou do documento comprobatório para 
adequação a esse valor. Assim, uma obra no valor de 
150.000, que não tem recursos disponíveis por não ha-
ver previsão orçamentária, não poderá ser realizada 
com dez suprimentos de fundo de 15.000, mesmo que 
seja necessária a sua realização. A mesma observação 
vale para o limite individual por objeto da despesa.

A Portaria estabelece ainda que, excepcional-
mente, a critério da autoridade de nível ministerial, 
desde que caracterizada a necessidade em despacho 
fundamentado, poderão ser concedidos suprimen-
tos de fundos em valores superiores aos fixados.
Prestação de Contas

Estabelece o § 2º, do Art. 45 que o servidor que 
receber suprimento de fundos, conforme foi visto 
na regra geral, é obrigado a prestar contas de sua 
aplicação, procedendo-se, automaticamente, à to-
mada de contas se não o fizer no prazo assinalado 
pelo ordenador da despesa, sem prejuízo das pro-
vidências administrativas para a apuração das res-
ponsabilidades e imposição das penalidades cabí-
veis. O prazo para prestação de contas é de 30 dias 
após o término do prazo de aplicação, nada impe-
dindo que ocorra em prazo menor.

Caso o suprimento de fundos tenha sido conce-
dido em data próxima ao final do ano e não ocorra a 
aplicação dos recursos até o término do exercício fi-
nanceiro, o art. 46 determina que cabe aos detentores 
de suprimentos de fundos fornecer indicação precisa 
dos saldos em seu poder, em 31 de dezembro, para 
efeito de contabilização e re-inscrição da respectiva 
responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, 

observados os prazos assinalados pelo ordenador da 
despesa. A importância aplicada até 31 de dezembro 
será comprovada até 15 de janeiro seguinte.

Como vimos anteriormente, as restituições, por fal-
ta de aplicação parcial ou total, ou aplicação indevida, 
constituirão anulação de despesa ou receita orçamen-
tária se recolhidas após o encerramento do exercício.

A responsabilidade pela aplicação do suprimento 
de fundos, após sua aprovação na respectiva prestação 
de contas, é da autoridade que o concedeu, ou seja, do 
ordenador de despesa responsável. O Decreto 200/67 
estabelece que todo ordenador de despesa ficará sujei-
to à tomada de contas, realizada pelo órgão de conta-
bilidade e verificada pelo órgão de auditoria interna, 
antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas.

Compõe a prestação de contas do suprimento de 
fundos os documentos devidamente atestados por 
outro servidor:

 ˃ A proposta de concessão de suprimento�
 ˃ Cópia da nota de empenho da despesa�
 ˃ Cópia da ordem bancária�
 ˃ O relatório de prestação de contas�
 ˃ Os documentos originais (nota fiscal/

fatura/recibo/cupom fiscal) devidamen-
te atestados, emitidos em nome do órgão, 
comprovando as despesas realizadas�

 ˃ O extrato da conta bancária descriminan-
do todo o período de utilização, quando se 
tratar de suprimento de fundos concedido 
por meio de Conta bancária�

 ˃ A guia de recolhimento da união - GRU, 
referente às devoluções de valores sacados 
e não gastos em três dias e aos recolhimen-
tos dos saldos não utilizados por ocasião do 
término do prazo do gasto, se for o caso�

 ˃ A cópia da GPS, se for o caso�
 ˃ A cópia da NS - nota de sistema de reclas-

sificação e baixa dos valores não utilizados�
 ˃ Nos suprimentos concedidos por meio do 

cartão corporativo:
 ˃ Demonstrativos mensais�
 ˃ Cópia(s) da(s) fatura(s)�
 ˃ Cópia do documento de arrecadação do 

ISS, se for o caso�

Vedações

Existem várias vedações que podem comprome-
ter a prestação de contas do agente suprido, dentre 
elas as mais importantes são:
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 ˃ Fracionamento de despesa ou do docu-
mento comprobatórios, para adequação 
dos valores limites supracitados�

 ˃ Realização de despesa em montante 
superior aos limites estabelecidos para o 
suprimento de fundos, arcando o suprido 
com o gasto excedente�

 ˃ Realização de despesas em dotação diversa 
da prevista na Nota de Empenho, caracteri-
zando desvio de finalidade�

 ˃ Realização de despesas fora do prazo de 
aplicação�

 ˃ Aquisição de material permanente, como 
regra geral�

O Art. 69, da Lei 4.320/64 e o § 3º, do Art. 45, 
do Decreto 93.872/86 estabelecem vedações espe-
cíficas, determinando que não se concederá supri-
mento de fundos:

 ˃ A responsável por dois suprimentos em 
fase de aplicação ou de prestação de contas�

Dessa forma, um servidor poderá ter, sob sua 
responsabilidade, até dois suprimentos de fundo, 
não podendo receber um terceiro. Porém, realizada 
a prestação de contas de pelo menos um deles, o ser-
vidor já se torna apto a receber novamente mais um 
suprimento de fundos.

 ˃ A servidor que tenha a seu cargo e guarda 
ou utilização do material a adquirir, salvo 
quando não houver na repartição outro 
servidor que reúna as condições de receber 
o suprimento de fundos�

Tal vedação tem por base o Princípio de Au-
ditoria da Segregação de Funções, para que não 
fique sob a responsabilidade do mesmo servidor 
a aquisição e a guarda ou utilização do material 
a ser adquirido, reduzindo, assim, a possibilidade 
de fraudes. Essa vedação comporta uma exceção, 
se não houver na repartição outro servidor em 
condições de receber o suprimento de fundos.

 ˃ A responsável por suprimento de fundos 
que, esgotado o prazo, não tenha prestado 
contas de sua aplicação�

 ˃ A servidor declarado em alcance�
Entendido como tal aquele que não prestou con-

tas no prazo regulamentar ou que teve suas contas 
recusadas ou impugnadas em virtude de desvio, des-
falque, falta ou má aplicação dos recursos recebidos.

A rejeição de contas no processo de prestação 
de contas do regime de adiantamento pode ocorrer 
por diversos motivos, como no desvio de finalidade, 
que ocorre quando um servidor recebe um supri-
mento de fundos para ser aplicado em uma finali-
dade, obras e serviços de engenharia, por exemplo, 

e aplica em compras e serviços em geral, ou ainda o 
utiliza para comprar material permanente.

Outros impedimentos que vedam a concessão de 
suprimento de fundos:

 ˃ Servidor que esteja em processo de toma de 
contas especial�

 ˃ Servidor que se confunda com o próprio 
ordenador de despesa�

 ˃ Servidor que esteja respondendo a inquéri-
to administrativo�

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (CESPE) É vedado ao servidor público receber 
três suprimentos de fundos simultaneamente, 
mesmo que desenvolva missões distintas.

CERTO. São diversas as vedações que se referem a 
suprimento de fundos, sendo delas a limitação quan-
titativa. Um servidor somente poderá ser responsável 
por dois suprimentos de fundos de forma simultâ-
nea. Uma vez prestado contas de um deles, já está 
liberado para receber outro.

VAMOS PRATICAR
Os exercícios a seguir são referentes ao conteúdo: 
Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento)�
01. (CESPE) O servidor público poderá receber até 

cinco suprimentos de fundos simultaneamen-
te, desde que esteja desenvolvendo em conti-
nuidade um mesmo projeto ou programa�

Certo (   )                Errado (   )
02. (CESPE) De acordo com o disposto na Lei 

n�º 4�320/1964, julgue o item, a respeito do 
regime de adiantamento� Poderá ser feito 
adiantamento a servidor responsável por 
outros dois adiantamentos, desde que esse 
servidor não esteja em alcance�

Certo (   )                Errado (   )
03. (FCC) Um servidor recebeu suprimento de 

fundos para fazer face a despesas de viagens, 
mas não precisou utilizar todo o recurso� A 
diferença entre o valor disponibilizado e o 
valor utilizado foi recolhida antes do encerra-
mento do exercício, constituindo uma:

a) Anulação de despesa�
b) Despesa de restituição�
c) Receita de restituição�
d) Receita extraorçamentária�
e) Despesa extraorçamentária�
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04. (CESPE) No que se refere à Administração Fi-
nanceira e Orçamentária, julgue o item� Um 
servidor designado pelo ordenador de despesas 
poderá realizar, com suprimento de fundos, o 
pagamento de despesas do Vice-Presidente da 
República, durante viagens nacionais�

Certo (   )                Errado (   )
05. (FCC) Pode ser objeto do regime de adianta-

mento a despesa:

a) Com os salários dos Juízes de um 
Tribunal�

b) Com o contrato de construção de um 
estádio de futebol no valor de R$ 1 milhão�

c) Referente a combustível e pedágios em 
viagens de funcionários a serviço�

d) A ser realizada por servidor já responsá-
vel por mais dois adiantamentos�

e) A ser realizada por servidor que tenha 
a prestação de contas de outro adianta-
mento impugnada�

06. (FUNCAB) De acordo com o Manual da Secre-
taria do Tesouro Nacional, em uma operação 
de concessão de suprimento de fundos:

a) A despesa orçamentária é empenhada, 
liquidada e paga no ato da concessão� 
Portanto, o efetivo registro da variação 
patrimonial diminutiva ocorre no 
momento da liquidação�

b) O repasse do recurso é lançado de maneira 
extraorçamentária e a despesa orçamen-
tária é empenhada, liquidada e paga por 
ocasião da prestação de contas do suprido, 
reconhecendo o efetivo registro da 
variação patrimonial diminutiva�

c) Não se afeta a despesa orçamentária� 
Portanto, não gera variação patrimonial 
resultante da execução orçamentária�

d) A despesa orçamentária é empenhada, li-
quidada e paga no ato da concessão e só 
com a prestação de contas do suprido é 
que há o efetivo registro da variação pa-
trimonial diminutiva�

e) A despesa orçamentária é empenhada, 
liquidada e paga no ato da concessão, e 
só com a prestação de contas do suprido 
é que há o efetivo registro da movimen-
tação financeira�

07. (FCC) Considerando que um setor adminis-
trativo necessita pagar ajuda de custo para 
transporte a seus servidores, que realizarão 
um curso em outro município, a despesa 
deverá ser realizada mediante o regime:

a) De adiantamento, no qual, após a emissão 
do prévio empenho na dotação própria, 
o recurso será entregue a um servidor 
designado que se responsabilizará pelos 
pagamentos aos demais servidores e pela 
respectiva prestação de contas�

b) De adiantamento aos servidores em 
alcance, que serão posteriormente reem-
bolsados por seus gastos�

c) Normal de aplicação da despesa, reali-
zando-se licitação para contratação dos 
serviços de transporte�

d) De adiantamento, cujo empenho será 
emitido após a prestação de contas, no 
exato valor despendido pelos servidores�

e) Normal de aplicação, sendo elaborada 
uma nota de empenho para cada servidor 
beneficiário, após a liquidação da despesa�

08. (FCC) O suprimento de fundos:

a) Depende de prévio empenho na dotação 
orçamentária da despesa a ser realizada�

b) Pode ser concedido a qualquer servidor, 
sem restrições de espécie alguma�

c) Destina-se apenas e tão somente ao fi-
nanciamento de despesas sigilosas

d) Independe de qualquer tipo de prestação 
de contas, quando concedido por meio 
de cartão corporativo�

e) Deve ser movimentado por meio de 
abertura de conta bancária destinada�

09. (FCC) O regime de adiantamento:

a) Pode ser aplicado a qualquer tipo de 
despesa�

b) É exceção à regra do prévio empenho�
c) Pode ser feito a servidor em alcance, 

desde que este ainda não tenha sido con-
denado judicialmente�

d) É vedada sua concessão a servidor já res-
ponsável por dois adiantamentos�

e) É proibida sua concessão a servidor 
ocupante de cargo em comissão em razão 
de sua natureza precária�

10. (FCC) Os suprimentos de fundos:

a) São adiantamentos feitos a servidores de 
despesas que não precisam ser empenha-
das, devido a seu caráter de urgência�

b) Podem ser concedidos a servidores que já 
são responsáveis por dois suprimentos�

c) Não podem ser utilizados na forma de 
cartão corporativo�


