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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 002/2021 

 

Versão: I 

Aprovada em: 09/04/2021 

Unidades Executoras: Todos as Unidades Administrativas 

Unidade Responsável: Sistema de Contabilidade 

 

Dispõe sobre a concessão e prestação de contas de 

adiantamentos para realização de despesas urgentes e 

de pequeno vulto no âmbito da Câmara Municipal de 

Alto Araguaia/MT. 

 

A Presidente da Câmara Municipal Odinéia Mariana de Souza no uso de suas 

atribuições legais, assessorada pela Unidade de Controle da Câmara Municipal 

de Alto Araguaia/MT no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução n.º 

003/2007, da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a concessão de despesas 

para adiantamento de pequeno valor, bem como a prestação de contas dos 

mesmos; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre normas e 

procedimentos para análise e concessão de adiantamentos para realização de 

despesas urgentes e de pequeno valor no âmbito Câmara Municipal de Alto 

Araguaia/MT. 
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CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades 

Administrativas da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Alto 

Araguaia/MT. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Servidor: pessoa física que presta serviços à Administração Direta e 

Indireta Municipal, com vínculo empregatício efetivo/concursado ou ocupante de 

cargo exclusivamente em comissão, beneficiário dos adiantamentos 

decorrentes, quando do deslocamento a serviço do órgão ou entidade. 

Art. 4º 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. 

Art. 5º Adiantamento: valor creditado em conta corrente bancária, sempre 

precedido de autorização e empenho na dotação própria, para o fim de realizar 

despesas emergenciais que, por sua natureza ou urgência, não possam 

subordinar-se ao processo normal da despesa.  

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 6º A presente Instrução Normativa está fundamentada na seguinte 

legislação: Constituição Federal/88; Lei 4.320/1964; Resolução Normativa n° 

06/2018 TCE/MT; Lei Municipal nº 758/93. 
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CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 7º É de competência da Unidade Responsável:  

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, 

mantendo-a atualizada; 

II - Orientar as unidades executoras a supervisionar sua aplicação; 

III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela Unidade de Controle Interno, caso haja necessidade, para 

definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que 

devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

 

Art. 8º Das Unidades Executoras:  

I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualizações; 

II - 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; 

III - Manter a Resolução Normativa à disposição de todos os servidores, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV - Cumprir fielmente as determinações da Resolução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

Art. 9º Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno:  

I - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, 

em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
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II - Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos 

de controles, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento 

dos controles. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 10º O adiantamento poderá ser concedido para atender despesas que 

devam ser realizadas: 

I - Com aquisição de materiais e/ou contratação de serviços de pequeno 

montante; 

II - Em localidades distantes da sede do Poder Legislativo; 

III - Em localidades onde não exista estabelecimento bancário que possa cumprir 

ordem de pagamento; 

IV - Em caráter de urgência ou em situações extraordinárias, devidamente 

caracterizadas, das quais possam resultar eventuais prejuízos à Câmara 

Municipal ou perturbar o atendimento das suas demandas institucionais. 

 

Parágrafo único - Não será concedido adiantamento para aquisição de 

materiais permanentes ou para pagamento de serviços ou compra de 

materiais que haja licitação vigente ou que pela sua previsibilidade devam 

ser planejadas pela administração. 

 

Art. 11º O adiantamento para custear as despesas mencionadas no artigo 

anterior, obedecerá ao limite de 2% (dois por cento) do valor mencionado 

na alínea “a”, do inciso II, do artigo 23, da Lei 8.666/93, para custeio de outros 

serviços e compras em geral, condicionado as seguintes situações: 
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I – Para cobertura de despesas de viagens, compreendendo abastecimento em 

locais onde não exista rede de postos credenciados pela Câmara de Alto 

Araguaia, pagamento de pedágios, bem como a aquisição de passagens, será 

concedido o adiantamento suficiente para a cobertura de tais despesas, devendo 

o servidor que fizer jus ao adiantamento, providenciar a prestação de contas, até 

o quinto dia após o seu retorno à sede do município. 

II –  Para a cobertura de despesas realizadas fora do município, 

compreendendo extração de fotocópias, reparos emergenciais em veículos da 

Câmara Municipal em viagens e outras que por ventura surgirem no 

desempenho das atividades, será concedido adiantamento no valor estimado da 

demanda, devendo o servidor que fizer jus ao adiantamento, providenciar a 

prestação de contas, até o quinto dia após o seu retorno à sede do município. 

 

Parágrafo único - Fará jus ao adiantamento concedido nos moldes desta 

Instrução Normativa, qualquer servidor que necessite se ausentar do município, 

representando os interesses da administração da Câmara Municipal. 

 

Art. 12º As requisições de adiantamento serão feitas através de solicitação de 

despesa, e deverão ser instruídas com: 

I - A identificação completa do solicitante; 

II - A espécie e a natureza da despesa; 

III - Justificativa da despesa. 

 

Art. 13º O período de aplicação dos recursos solicitados no regime de 

adiantamento será de acordo com o prazo estabelecido na solicitação, não 

ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 14º Não havendo estabelecimento de prazo na solicitação considerar-se-á o 

período de aplicação com o sendo de 30 (trinta) dias. 
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Art. 15º Não havendo a aplicação até o final do prazo estabelecido, o valor não 

aplicado deverá ser depositado em conta corrente bancária da Câmara de Alto 

Araguaia no prazo 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). 

 

Art. 16º Para os casos de adiantamentos para fins de viagens, considera-se o 

prazo para aplicação o período de duração da mesma. 

 

Art. 17º É vedada a prorrogação do período de aplicação e/ou a cumulação de 

valores despendidos em adiantamento  

 

Art. 18º Não será concedido novo adiantamento: 

I - Que estiver pendente com prestação de contas de adiantamento recebido 

anteriormente; 

II - Que tenha sido declarado em alcance, em face de prestação de conta julgada 

irregular; 

 

Art. 19º Despesas realizadas irregularmente geram a responsabilidade daqueles 

que lhe deram causa e a obrigação de restituição dos valores aos cofres do da 

Câmara Municipal de Alto Araguaia. 

 

Art. 20º A realização da despesa, condicionada à existência de dotação 

orçamentária e de recursos financeiros, após a autorização do Presidente da 

Câmara terá o processamento normal com a emissão do empenho e ordem de 

pagamento normal por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de 

Pagamentos Brasileiro bancário em nome do solicitante. 
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Art. 21º 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. 

 

Art. 22º 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. 

 

Art. 23º A cada pagamento efetuado o solicitante responsável pelo adiantamento 

exigirá o correspondente comprovante, sendo: nota fiscal, devidamente 

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

Câmara Municipal de Alto Araguaia. 

 

Art. 24º Os comprovantes de pagamento mencionados no artigo anterior deverão 

ser autênticos e idôneos. A apresentação em 2ª via ou pelo sistema de 

xerocópias, deverão ser devidamente justificados, esclarecendo a razão e 

assinados pelo responsável, para devida analise aceitação. 

 

Art. 25º O adiantamento não poderá ser aplicado em despesas diferentes 

daquelas previstas na instrução ou com valor superior aos limites estabelecidas. 

 

Art. 26º No prazo máximo de 05 (cinco) dias após o vencimento da aplicação do 

adiantamento ou no caso de recolhimento do saldo, o solicitante responsável 

pelo adiantamento encaminhará a prestação de contas ao Setor de 

Contabilidade da Câmara de Alto Araguaia, juntamente com todos os 

documentos exigidos para a prestação de contas, bem como, o recolhimento do 

saldo quanto houver, para que o processo seja analisado. 

 

Art. 27° O processo de prestação de contas de adiantamento deverá conter, no 

mínimo: 
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I – Relatório de prestação de contas de adiantamento na forma do anexo – II, 

devidamente preenchido e assinado pelo favorecido; 

II - Os comprovantes originais das despesas realizadas, sequencialmente, 

inclusive os comprovantes de viagens, sendo que todos deverão ser emitidos 

pela pessoa física ou jurídica que prestou o serviço ou forneceu o material, em 

nome da Câmara Municipal, devendo constar: a) a data de emissão; b) a 

discriminação clara do serviço prestado ou do material fornecido; c) o nome, o 

número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e do Registro Geral - RG, 

endereço completo e assinatura, no caso de documento comprobatório de 

despesa emitido por pessoa física.; 

III - Original de depósito bancário relativo à eventual saldo de adiantamento 

restituído; 

 

Parágrafo único - Para os Documentos Fiscais de adiantamento referente a 

despesas com viagens serão aceitos: Nota Fiscal, Recibo ou Bilhete de 

Passagem, todos em nome do servidor. 

 

Art. 28º Os documentos comprobatórios de despesas não poderão conter 

rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas. 

 

Art. 29º Somente serão aceitos documentos comprobatórios de despesas 

emitidos em igual data ou em data posterior à concessão e recebimento do 

numerário pelo servidor. 

 

Art. 30º Deverá constar dos documentos comprobatórios de despesas, a 

atestação de que os serviços foram prestados ou de que os materiais foram 

fornecidos, efetuada pelo servidor devidamente identificado pelo nome, cargo, 

função e assinatura legível. 

 

 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 

9 
 

Art. 31º O adiantamento deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro em 

que for recebido. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32º Caberá ao setor de Contabilidade o recebimento, verificação e análise 

do Processo de Prestações de Contas dos Adiantamentos, que deverá ser 

apresentado ao setor, no prazo estabelecido nesta Instrução Normativa.  

 

Art. 33º Na hipótese de se verificar pendências, o setor de contabilidade 

notificará os responsáveis para providenciar o saneamento das falhas possíveis 

de serem corrigidas. 

 

Art. 34º O setor de contabilidade remetera o Processo de Prestações de Contas 

de Adiantamento ao responsável pela Unidade de Controle Interno, que 

verificará se o processo cumpriu inteiramente as disposições da presente 

instrução. 

 

Ar. 35º Havendo falhas sanáveis, a Unidade de Controle Interno devolverá o 

processo fixando ao setor de contabilidade prazo para correção e 

reapresentação.  

 

Art. 36º Estando regular e aprovado o Processo de Prestações de Contas de 

Adiantamento, o processo retornará ao setor de contabilidade para que seja 

tomada as providências necessárias e, seja realizada a sua guarda em lugar 

seguro, ficando a documentação apensa ao processo que originou o 

adiantamento, ambos à disposição do Tribunal de Contas do Estado.  
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Art. 37º Caso sejam comprovadas irregularidades, enquadradas como 

improbidade Administrativa, serão os processos de prestação de contas 

enviados à Presidência deste órgão para as providências cabíveis à espécie. 

 

Art. 38º Aplica-se, no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta 

Instrução Normativa as demais legislações pertinentes, revogando a Norma 

Interna 007/2011 – Versão II de 14/07/2014. 

 

Art. 39º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 

 

Alto Araguaia/MT, 09 de abril de 2021. 

 

 

 

___________________________                   ____________________________ 

              Clediane Gubiani          Odinéia Mariana de Souza 

           Controladora Interna                                                  Presidente 
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ANEXO I 

SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 

Solicitação de Adiantamento N. º_____/20____ 
 

Data______/______/_______ 

 
Dados do Solicitante 

Nome do Servidor: CPF: 

Cargo: 

 
Tipo da Requisição 

( ) Material de Consumo  ( ) Serviços 

Viagem ( ) Ônibus ( ) Aéreo ( ) Veículo Câmara ( ) Outros 

 

Dados da Viagem/Valor do Adiantamento 

Prazo da Aplicação:  Valor do Adiantamento R$:  

Valor por extenso:  

 

 
Justificativa 

Venho por meio deste, em conformidade com a Lei Municipal n° 758/1993 e Instrução 

Normativa N° 001/2021, REQUERER adiantamento de recursos, para  

 

 

 

OBS. O processo de prestação de contas de adiantamento deverá ser realizado 5 
(cinco) dias após o término do prazo de aplicação do mesmo.  

 

____________________________ 

Ass. Solicitante 

( ) DEFERIDO 

( ) INDEFERIDO 

____________________________ 

Ass. Contador 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS 

Dados do Favorecido do Adiantamento 

Nome do Servidor: CPF:  

Cargo: 

 
Tipo da Requisição 

( ) Material de Consumo  ( ) Serviços 

Viagem ( ) Ônibus ( ) Aéreo ( ) Veículo Câmara ( ) Outros 

Data Saída: Data de Retorno: 

Tipo do 

Documento 

Número Data Tipo da Despesa Valor R$ 

     

     

     

     

     

     

Valor do Adiantamento  R$ 

Valor Gasto  R$ 

Valor a Recolher  R$ 

 

________________________________ 

Ass. Favorecido 

 

De acordo, _____/_____/______                               De acordo, _____/_____/______   

 

____________________________                          ____________________________ 

Ass. Contador                                                        Ass. Contador 

                                


