
  
 
 

PORTARIA Nº 062 /2011, DE 13 DE JULHO DE 2011 
 

Aprova a Instrução Normativa nº 03/2011 da 
Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ e 
revoga a Instrução Normativa 01/2003.  

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO SALVADOR, no uso de 

suas atribuições e tendo em vista o disposto no Regimento Interno da SEFAZ, 
aprovado pelo decreto nºs 19.392 de 18 de março de 2009. 

 
RESOLVE: 

 
Art.1º - Aprovar a Instrução Normativa nº 03/2011, que dispõe sobre a 

realização de despesa em regime de adiantamento no âmbito da Administração 
Pública Direta, das autarquias e das fundações do Município do Salvador, conforme  
Decreto Municipal nº  21.903, de 11 de julho de 2011. 

 
Art.2º - Fica revogada a Instrução Normativa nº 01/2003 - SEFAZ. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

               GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, em 13 de 
julho de 2011. 

 
 
 

 
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 

Secretário Municipal da Fazenda 
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 ÓRGÃO / 
UNIDADE 
SEFAZ/CGM 

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 

 

Nº 
03/2011 

 
  

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INTEGRADO 
SUBFUNÇÃO DE CONTABILIDADE 

DATA 

13/07/2011 

 

1. ASSUNTO 

Dispõe sobre a realização de despesa em regime de adiantamento no âmbito 
da Administração Pública Direta, das autarquias e das fundações Município do 
Salvador, conforme Decreto Municipal nº 21.903, de 11 de julho de 2011. 

2. OBJETIVO 

Disciplinar e uniformizar os procedimentos do processo de adiantamento – 
cadastramento, solicitação, concessão, aplicação, comprovação dos recursos 
liberados para o servidor público e prestação de contas. 

3. RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO 

Da Secretaria Municipal da Fazenda, através da Controladoria Geral do 
Município – CGM, como Órgão Central do Sistema de Controle Interno 
Integrado, e das várias unidades organizacionais da Administração Pública 
Direta, das autarquias e das fundações governamentais, como órgãos setoriais 
e seccionais da Prefeitura Municipal do Salvador. 

4. CONCEITUAÇÃO 

4.1. Adiantamento - Entrega do numerário a servidor público, precedida de 
empenho em dotação própria, objetivando o atendimento de despesas que 
não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

4.2. Agente Responsável - Todo servidor público responsável pela aplicação dos 
valores liberados a título de adiantamento. 

4.3. Agente Responsável em Alcance – aquele que não tenha apresentado a 
comprovação dentro do prazo previsto no caput do art. 9º do Decreto 
Municipal nº 21.903, de 11 de julho de 2011, ou que tenha causado prejuízo 
aos cofres do Município, por apropriação indébita, desvio, avaria, inutilização 
ou por falta não justificada de bens e valores públicos. 

4.4. Autoridade Administrativa Competente – o Secretário, Subsecretário, 
Superintendente e Presidente.  

4.5. Cartão Corporativo - uma espécie de cartão de crédito que oferece um 
conjunto de soluções que maximizam a gestão dos processos de pagamento e 
controle de despesas. Produto específico para o setor público, busca facilitar a 
gestão de pagamento e controle de despesas de estados e municípios. 

4.6. Despesas com Alimentação - Aquelas realizadas com alimentação do 
Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito e Gabinete dos Secretários, 
nestes casos, exclusivamente mediante autorização do Gabinete do Prefeito. 

4.7. Despesas com Aquisição de Livros e Congêneres - São aquelas realizadas 
com aquisição de livros, revistas, publicações técnicas e científicas, bem como 
obras, peças e objetos históricos e artísticos, destinados à biblioteca do orgão/ 
entidade. 

4.8. Despesas com Reparo e Conservação de Bens - Realizadas com reparo, 
conservação, adaptação e recuperação de bens, podendo o serviço ser 
realizado por pessoa física ou jurídica. 

 
Prefeitura Municipal do Salvador 
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4.9. Despesas Miúdas - São aquelas de pronto pagamento por necessidades 
inadiáveis do serviço, assim como a aquisição de material, observando-se 
que o valor do documento fiscal não poderá ultrapassar a 30% (trinta por 
cento) do valor total do adiantamento concedido. Na inorbservância do 
percentual, o agente responsável terá que recolher o valor excedido aos 
cofres públicos. 

4.10. Despesas com Translado e deslocamento urbano – são aquelas 
utilizadas para pagamento do deslocamento de servidores em viagem a 
serviço. 

4.11. Empenho - Ato emanado de autoridade competente que cria para o 
Município a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 
condição. 

4.12. Servidor público - pessoa investida legalmente em cargo público de 
provimento efetivo ou em comissão. 

4.13. Liquidação - Verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos. 

4.14. Material de Consumo - aquele que, em razão de seu uso corrente e da 
definição da Lei n. 4320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou 
tem sua utilização limitada a dois anos. Além disto, não são patrimoniados, 
incluindo-se entre eles, materiais, peças, acessórios e componentes de bens 
patrimoniados.  

4.15. Material Permanente - aquele que, em razão de seu uso corrente, não 
perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois 
anos. Compreendem, além das edificações, livros, mobiliário, equipamentos, 
veículos etc. Tais bens são incorporados ao patrimônio e ficam sob a 
responsabilidade de um servidor que deve zelar por sua integridade. A 
desincorporação do patrimônio deve ser precedida de procedimento formal, 
que varia de acordo com a sua motivação (quebra obsolescência, furto etc.). 

4.16. Ordenador de Despesa - Autoridade a quem se atribui competência para 
praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

4.17. SGF - Sistema de Gestão Fiscal - Sistema de informática que se destina ao 
planejamento orçamentário, execução, transparência na aplicação dos 
recursos públicos, informações gerenciais e apropriação de custos. 

4.18. Unidade Administrativa - Unidade Organizacional que compõe a estrutura 
dos órgãos e entidades da administração municipal, na qual o servidor  
público responsável pelo adiantamento está lotado. 

4.19. Unidade Gestora – Unidade organizacional em nome da qual são praticados 
e registrados os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, cujo 
titular está sujeito à tomada de contas anual. 

5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL – Realização de despesa com regime de 
adiantamento - Cadastro, solicitação, concessão, aplicação e 
comprovação. (Anexo I) 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. São consideradas despesas passíveis de realização via Adiantamento: 

I. Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento; 

II. Despesas com Aquisição de Livros, Revistas, Publicações, Obras, Peças, 
Objetos Históricos, Artísticos, Técnicos e Cientifícos; 

III. Despesas com Alimentação pelo Exercício Oficial de Representação; 

IV. Despesas com Translado e deslocamento urbano de servidor 

V. Despesa com Reparo, Conservação, Adaptação e Recuperação de Bens; 
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6.1.1. Os limites máximos admitidos para concessão de adiantamento estão 
definidos no art. 3º do Decreto Municipal nº 21.903 de 11 de julho de 
2011. 

6.1.2. É vedado ao agente responsável executar, no mesmo estabelecimento, 
despesa que ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento) do valor do 
adiantamento concedido para as despesas miúdas, de forma a não 
caracterizar fracionamento da despesa. 

6.1.3. As despesas miúdas de difícil comprovação, assim entendidas as que não 
puderem ser comprovadas mediante documento fiscal, serão objeto de 
relação discriminada, utilizando-se para tanto o formulário “Despesas sem 
comprovação” (Anexo II), que deve ser preenchido e assinado pelo 
agente responsável pelo adiantamento, na qual deva constar a natureza e 
o valor da despesa, bem como, nome, matrícula, cargo do mesmo e o 
visto do chefe imediato. 

6.1.4. Excepcionalmente, admitir-se-á que as despesas sem comprovação da 
realização de despesas miúdas, até o percentual de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor máximo do adiantamento. 

6.1.5. A aquisição de materiais de consumo (exemplo: papel, caneta, etc.), 
suprimentos de informática, materias de copa e cozinha, analgésicos e 
primeiros socorros, correios e telegrafos, dentre outras; deverá ser 
efetuada em pequenas quantidades, sendo vedada a aquisição para 
estoque.  

6.1.6. Não é permitida a aquisição de material permanente sob regime de 
adiantamento, excetuando-se as despesas previstas no inciso II do item 
6.1. 

6.1.7. Após a realização de despesas com material sujeito a registro patrimonial, 
o agente responsável pelo adiantamento deverá providenciar o 
tombamento junto à SEPLAG - Secretaria Municipal de Planejamento, 
Tecnologia e Gestão. 

6.2. A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria do Tesouro – 
CTE, solicitará à agência bancária autorizada a abertura de conta especial em 
nome do órgão ou entidade, com a finalidade de nela ser creditado o 
numerário concedido a título de adiantamento. 

6.3. O limite máximo para executar despesas através de adiantamento será de 02 
(dois) servidores públicos por unidade administrativa.  

7. CADASTRO  

7.1. São requisitos para cadastro do agente responsável por adiantamento, em se 
tratando de servidor público: 

I. ter concluído o período de estágio probatório; 

II. não estar respondendo a inquérito administrativo; 

III. possuir, no mínimo, escolaridade até o ensino médio; 

IV. não possuir restrição cadastral junto a entidades financeiras. 

7.2. Compete à CGM efetuar o cadastramento no SGF dos agentes responsáveis 
por adiantamento. 

7.3. A unidade gestora deverá enviar ofício à CGM, anexando a ficha de cadastro 
(Anexo III), solicitando o cadastramento do agente responsável. 

7.3.1.  As solicitações de alterações ou substituições de cadastro também 
deverão ser solicitadas à CGM, via ofício. 

7.3.2. É vedada a substituição de agente responsável, enquanto faltar 
comprovação de adiantamento a ele concedido. 
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7.4.  A CGM ou a Contabilidade da Unidade Gestora deverá efetivar o 
credenciamento em até 10 (dez) dias, a partir da data de 
validação/autorização da solicitação de cadastramento do agente responsável. 

7.5.  É obrigatório o uso do cartão corporativo em todos os órgãos, autarquias e 
fundações da PMS, sendo vedada a utilização dos recursos de adiantamento 
através de qualquer outro meio. 

8. SOLICITAÇÃO 

8.1. O Responsável pela Unidade Administrativa deverá encaminhar à Assessoria 
de Gestão – ASSEG quando se tratar de Administração Direta, ou à Gerência 
Administrativa Financeira - GERAF quando se tratar da Administração Indireta, 
uma solicitação de adiantamento para o agente responsável cadastrado. 

8.1.1. Deverão constar do documento de solicitação as seguintes informações: 

I. nome do responsável; 

II. unidade orçamentária executora; 

III. natureza da despesa e o respectivo  valor. 

9. CONCESSÃO 

9.1. A concessão do adiantamento estará sujeita às normas comuns de empenho, 
liquidação e pagamento da despesa. 

9.2. O processo de entrega do numerário deverá identificar: 

I. o dispositivo legal que deu suporte; 

II. o nome, cargo ou função do servidor responsável;  

III. o valor do adiantamento;  

IV. a finalidade; 

V. a classificação orçamentária da despesa; 

VI. o prazo de aplicação; 

VII. o prazo da prestação de contas. 

9.3. É vedada a concessão de adiantamento: 

I. a servidor público declarado em alcance; 

II. a servidor público responsável por dois adiantamentos; 

III. ao servidor público que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do 
material a adquirir, salvo quando não houver outro servidor na repartição; 

IV. ao servidor público responsável por suprimento de fundos e que ainda 
não tenha prestado contas de sua aplicação; 

V. a servidor público que esteja respondendo inquérito administrativo.  

9.4. A autorização da despesa compete à Autoridade Administrativa Competente e 
deverá ser formalizada através do formulário “Requisição de Adiantamento – 
RA” (Anexo IV).  

9.5. A liberação do crédito para o cartão corporativo do agente responsável 
ocorrerá após a emissão e autorização da nota de empenho pelo ordenador 
da despesa. 

10. APLICAÇÃO 

10.1. A aplicação do recurso de adiantamento deverá ocorrer no prazo de até 60 
(sessenta) dias, contados da data da Nota de Liberação do crédito do valor 
correspondente, desde que no mesmo exercício financeiro em que foi 
concedido o crédito. 
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10.1.1. O prazo de aplicação poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, em 
caráter excepcional e por uma única vez, através de solicitação do agente 
responsável pelo adiantamento ao Secretário ou autoridade equivalente, 
mediante razão justificada, antes do término do prazo de aplicação.  

10.1.2. Caso seja atendida a solicitação de prorrogação, o novo prazo não poderá 
ultrapassar o exercício financeiro em que foi concedido o adiantamento. 

10.2. Na aplicação dos recursos provenientes de adiantamento, o agente 
responsável deve observar a finalidade, a classificação orçamentária da 
despesa, o prazo de aplicação e a data limite de comprovação prevista no 
ato da concessão e formalizada na RA, além das demais normas previstas 
nesta Instrução Normativa. 

10.3. No caso de execução do adiantamento por meio de cartão magnético ou 
assemelhado vinculado à conta de suprimento, o saldo não aplicado será 
bloqueado pela CGM, quando se tratar de fonte do tesouro, ou diretamente 
pelas unidades gestoras, quando o recurso originar-se de fonte própria. 

10.4. Na contratação de pessoa física ou jurídica, para pagamento em regime de 
adiantamento, cabe ao agente responsável efetuar as retenções do Imposto 
sobre serviços – ISS e das contribuições previdenciárias, conforme 
legislação em vigor. 

10.5. Em se tratando de contratação de pessoa física, deverá ser reservado o 
valor de 20% (vinte por cento) ou outro percentual que venha a ser definido 
em lei, do total do serviço prestado a título de contribuição patronal do INSS, 
que deverá ser recolhido em GPS única, juntamente com o valor retido do 
prestador (11%). 

10.6. O profissional autônomo, devidamente inscrito no Cadastro Fiscal da 
Secretaria Municipal da Fazenda, será dispensado da retenção e 
recolhimento do ISS, desde que apresente, ao servidor público credenciado, 
cópia do CGA, bem como o comprovante de recolhimento do imposto. 

10.7. A realização das despesas a título de adiantamento deverá ocorrer, 
preferencialmente, em estabelecimento comercial que opere com a bandeira 
do cartão corporativo. Não sendo possível, o agente responsável poderá, 
excepcionalmente, efetuar saque para sua realização. 

10.7.1. Cada saque realizado deve ser comprovado por um único documento 
fiscal ou recibo, já que o agrupamento desses documentos somente será 
permitido caso o somatório não ultrapasse 30% (trinta por cento) do limite 
fixado para o tipo adiantamento discriminado no item 6.1, inciso I, desta 
Instrução Normativa. 

10.7.2. É vedada a realização de saques em terminais eletrônicos que não sejam 
de propriedade da instituição bancária responsável pela conta de 
relacionamento. 

10.8. Havendo inobservância ao disposto no item anterior desta Instrução 
Normativa, as tarifas eventualmente cobradas pela instituição bancária 
ficarão a cargo do agente responsável. 

10.9. Compete ao agente responsável aplicar o montante liberado a título de 
adiantamento, sendo vedada a transferência de responsabilidade pela 
aplicação. 

11. COMPROVAÇÃO 

11.1. No primeiro dia útil após o término do período de aplicação, o saldo do 
adiantamento sacado e não aplicado deverá ser recolhido pelo agente 
responsável, à Coordenadoria Central do Tesouro, quando se tratar de fonte 
tesouro; ou à conta bancária, indicada pela unidade gestora, quando se tratar 
de fonte própria da entidade. 
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11.2. As despesas deverão ser comprovadas mediante documento fiscal emitido 
dentro do prazo de validade, não se admitindo nele rasuras e/ou emendas, 
bem como, caligrafia e cores de tintas diferentes no preenchimento do 
documento. 

11.3. Os documentos fiscais não poderão estar sem o preenchimento da razão 
social do órgão, nem ter data de emissão posterior ao prazo de aplicação, 
sob pena de o agente responsável ter que recolher o valor correspondenete 
aos cofres públicos. 

11.4. Qualquer desconto ou abatimento no preço deverá ser demonstrado no 
documento comprobatório de realização da despesa, que também indicará 
expressamente o valor líquido do pagamento efetuado. 

11.5. O atesto do recebimento do material e/ou serviço, no documento 
comprobatório da realização de despesa, deverá ser efetivado por servidor 
público da unidade administrativa à qual pertença o agente responsável.  

11.5.1. Não será permitido ao agente responsável o atesto das despesas por ele 
realizadas.  

11.6. O agente responsável deverá entregar os documentos comprobatórios da 
despesa ao protocolo da repartição de origem, mediante recebimento de 
cartão de protocolo do processo, obedecendo ao prazo estabelecido no art. 
9º do Decreto Municipal nº 21.903, de 11 de julho de 2011. 

11.6.1. Se a comprovação não puder ser feita pelo responsável, por motivo de 
saúde ou falecimento, a Unidade Gestora requisitante do adiantamento 
deverá designar um servidor para tal fim, constando o fato no respectivo 
processo. 

11.7. Os Núcleos de Execução Orçamentária Financeira - NOF´s - de cada 
Unidade Administrativa, responsáveis pela analise prévia da comprovação de 
adiantamento, deverão encaminhar os processos à CGM no prazo de 05 dias 
úteis, decorrido o prazo de comprovação. 

11.7.1. Em se tratando de Administração Indireta, o setor de Contabilidade 
deverá encaminhar cópia integral do processo à CGM. 

11.8. O processo de comprovação da aplicação do adiantamento deverá conter os 
seguintes documentos originais: 

I. 1a via do Demonstrativo de Comprovação do Adiantamento – DCA 
(anexo V); 

II. 2a via da Requisição de Adiantamento - RA (anexo IV); 

III. extrato do cartão corporativo no qual houve o crédito do adiantamento; 

IV. comprovantes da efetiva realização da despesa, emitidos em nome do 
orgão ou entidade que concedeu o adiantamento, em ordem cronológica, 
de acordo com o estabelecido no item 11.2 desta Instrução Normativa; 

V. formulário de “Despesas sem Comprovação” com as devidas assinaturas 
(anexo II); 

VI. prova de retenção e recolhimento de ISS e Contribuição Previdenciária, 
quando for o caso; 

VII. formulário Recibo de Pagamento de Autônomo (anexo VI), quando 
aplicável; 

VIII. guia de recolhimento do saldo sacado e não aplicado, quando for o caso; 

IX. check-list da Comprovação de Adiantamento (anexo VII). 

 

11.9. Havendo evidências de irregularidades no processo de comprovação do 
adiantamento, o agente responsável será notificado pela CGM, admitindo-se 
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o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja respondida a 
notificação. 

11.10. Não cumprido o prazo estabelecido no item anterior, a CGM ou a Unidade 
Gestora notificará a Unidade Administrativa, passando a considerar, a partir 
da notificação, o agente responsável em alcance. 

12. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1. Caberá à Controladoria Geral do Município o exame quanto à regularidade da 
comprovação de que trata o artigo anterior, consubstanciado em relatório 
próprio, a ser elaborado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do seu 
recebimento. 

12.2. Até o quinto dia útil subseqüente, a Controladoria Geral do Município 
encaminhará à Inspetoria Regional – IRCE, de competência, do Tribunal de 
Contas dos Municípios – TCM, a comprovação da aplicação do 
adiantamento acompanhada do citado relatório bem como da nota de 
empenho que autorizou o adiantamento e do extrato bancário da conta do 
órgão ou entidade que concedeu o adiantamento, ou do Município, no qual 
esteja evidenciada a saída do recurso. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Decorridos 30 (trinta) dias úteis do término do prazo de aplicação, sem que 
haja comprovação do adiantamento, o agente responsável fica obrigado a 
recolher a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor recebido. 

13.2. Ultrapassado o prazo de Aplicação, o saldo não aplicado do adiantamento 
deverá ser devolvido, atualizado monetariamente pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado – IPCA ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, 
considerando-se o mês do recebimento do produto do adiantamento e o do 
efetivo recolhimento. 

13.3. A multa e atualização monetária, mencionadas nos itens acima, devem ser 
recolhidas através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em 
conta bancária indicada pela Coordenadoria do Tesouro, quando se tratar de 
fonte tesouro, ou em conta bancária indicada pela entidade, quando se tratar 
de fonte própria. 

13.4. Os titulares das unidades que compõem o Sistema de Controle Interno 
Integrado e os servidores públicos que descumprirem as disposições da 
legislação financeira sobre adiantamentos, serão considerados infratores, 
ficando sujeitos às penalidades previstas no Artigo 18 da Lei Municipal 
2.184/69. 

13.4.1. A aplicação de penalidades de qualquer natureza não dispensa o 
recolhimento do valor sacado e não aplicado do adiantamento, a 
atualização monetária e a multa, nem isenta o infrator do dano resultante 
da infração na forma da Lei Civil. 

13.5. Os Núcleos de Execução Orçamentária Financeira - NOF´s -  de cada 
Unidade Administrativa, na Administração Direta; e os Setores de 
Contabilidade, nas Entidades da Administração Indireta, devem manter 
controle dos adiantamentos e proceder todas as anotações pertinentes, de 
acordo com a legislação vigente, independente do controle a ser praticado 
pela CGM. 

13.6. Cabe à CGM acompanhar e avaliar as unidades gestoras em relação ao 
cumprimento das normas estabelecidas na presente Instrução. 

13.7. Fica revogada a Instrução Normativa 01/2003 - SEFAZ. 

13.8. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, 
em 13 de julho de 2011. 

 
 
 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 
Secretário Municipal da Fazenda 


