
 

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECONTI 

1 

 

 

Orientação SECONTI n.º 01/2016 

Assunto: Recursos concedidos a título de Adiantamento 

ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AOS RECURSOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE 

ADIANTAMENTO 

Estas orientações foram elaboradas tendo em vista as impropriedades encontradas 

nas análises das Prestações de Contas dos recursos recebidos a título de adiantamento 

em relação ao exercício de 2015.  

A Prestação de contas de recursos antecipados a título de adiantamento será 

composta de forma individualizada, de acordo com a finalidade da despesa (por empenho), 

por meio de processo administrativo devidamente autuado e com folhas sequencialmente 

numeradas em ordem cronológicas e corresponderá ao valor integral do recurso recebido. 

O prazo para aplicação dos recursos recebidos e de sua respectiva Prestação de 

Contas é de 60(sessenta) dias, contados do recebimento, sendo que nenhum pagamento 

poderá ser realizado após este prazo. Obs.: Dentro deste prazo também devem-se realizar 

a devolução do saldo do recurso e o recolhimento dos impostos retidos. 

Informamos que foi solicitada a elaboração de uma Instrução Normativa, mas 

enquanto não houver esta Normativa pedimos que observem as seguintes recomendações 

nas aplicações dos recursos e de suas respectivas Prestações de contas. 

 

IMPROPRIEDADES: 

Impropriedades encontradas nas análises das Prestações de Contas dos recursos 

concedidos a título de adiantamento: 

• Não retenção de imposto em relação às despesas com Prestações de Serviços; 

• Balancete TC-28 da Prestação de contas sem as assinaturas do Contador e 

Ordenador de despesa; 
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• Falta da justificativa fundamentada da necessidade de utilização de cheque ou do 

pagamento de despesas em espécie; 

• Comprovantes de despesas não nominais à Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC; 

• Faltando certificações(liquidações, atestados) de recebimento firmados pelos 

responsáveis nos comprovantes de despesas; 

• Comprovantes de despesas e certificações(liquidações, atestados) com datas 

posteriores às dos pagamentos; 

• Emissão de cheques nominais a servidor e não ao credor conforme determina a 

legislação;  

• Comprovante de despesa pessoa física, Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA,  

comprovando despesa em adiantamento de O.S.T - Pessoa Jurídica; 

• Falta de orçamentos comprovando pesquisas de mercado nas realizações das 

algumas despesas;  

• Falta do extrato da conta bancária com as movimentações completas do período;  

• Não inclusão das fotocópias dos cheques ou comprovantes das transações 

bancárias; 

• Devolução do saldo após o período de aplicação e Prestação de Contas dos 

Recursos, ou seja, após 60(sessenta) dias do seu recebimento. 

 

IMPORTANTE! 

Pedimos atenção para as despesas realizadas com eventos, pois nas análises das 

Prestações de Contas encontramos as descritas abaixo, tendo em vista a Lei Estadual 

6.677/85, a Decisão do Tribunal Pleno através do prejulgado n.º 1639 do Tribunal de Contas 

do Estado de Santa Catarina - TCE/SC e o Acórdão do TCE/SC publicado na p. 2 do Diário 

Oficial Eletrônico nº 1.332 em 11/10/2013. 

• Evento: Semana Brasileira de Enfermagem – (Aquisição de flores e arranjos para 

decoração das mesas) 
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• Evento: Outubro Rosa  e Novembro Azul – (Aquisição de copos, pratos, balões, 

bijuterias, pó maquiagem, dentre outras) 

• Evento: Semana de Saúde – (Aquisição de barras de cereais, frutas, dentre outras 

despesas) 

 

RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES: 

Estas recomendações estão relacionadas às impropriedades encontradas nas 

Prestações de Contas da Reitoria e Centros de Ensino, bem como nas aquisições 

realizadas para os eventos acima, assim pedimos observá-las tendo em vista que são 

recomendações fundamentadas nas legislações que normatizam os recursos financeiros 

concedidos a título de adiantamento. 

1. Recomendação: Importante! O suprido, ao contratar serviços de terceiros – pessoa 

jurídica, deverá comunicar previamente ao contratante a regra estabelecida nas 

legislações municipais que caracterizam o órgão público como substituto tributário 

do ISS, sendo, nesse caso, obrigatória a retenção do tributo. Assim, deverá ser pago 

ao prestador de serviço o valor bruto do serviço subtraído dos impostos retidos. Caso 

a prefeitura dispense o recolhimento do imposto, deverá constar na Prestação de 

Contas um documento formal em que esteja expressa esta dispensa. Todos os 

documentos de arrecadação municipal ou declarações de dispensa do imposto 

deverão compor a prestação de contas do adiantamento. Caso necessário também 

poderá haver dedução da Contribuição Previdenciária – INSS para alguns serviços. 

DO CÁLCULO: 

VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS: R$ 400,00 

(-) ISS – 5%: R$ (20,00) 

(-) INSS – 11%: R$ (44,00) 

VALOR A SER PAGO: R$ 336,00 
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Obs.: As alíquotas acima são apenas exemplificativa, sendo necessária consultar a legislação vigente 

de cada município. 

Obs.: Lembramos que o recolhimento dos impostos retidos deve ser realizado com o próprio recurso 

de adiantamento. 

2. Recomendação: Informamos que o comprovante de despesa Recibo de Pagamento 

a Autônomo – RPA é um comprovante de despesa prestado por pessoa física e caso 

o adiantamento tiver como finalidade despesas com O.S.T - Pessoa Jurídica, esse 

comprovante não deve fazer parte da Prestação de Contas. Na aplicação dos 

recursos deve-se observar a finalidade para a qual o adiantamento foi concedido. 

Esta recomendação tem fundamento no art. 7º da IN N.TC-014/2012, abaixo: 

Art. 7º O responsável por adiantamento não pode utilizar os recursos correspondentes para cobrir 

despesas realizadas fora do prazo de aplicação, bem como para atender a despesas distintas de 

suas finalidades. (Grifo nosso) 

3. Recomendação: Recomendamos que em todas as Prestações de Contas sejam 

incluídas a justificativa fundamentada da necessidade de utilização de cheques ou 

do pagamento de despesas em espécie conforme exigência do §2º, art. 10 da IN 

N.TC-014/2012. 

4. Recomendação: Informamos que para a emissão dos comprovantes 

comprobatórios de despesas, a partir de 01/01/2016, deve ser observado o Título VII 

– DOS COMPROVANTES COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS da Instrução 

Normativa N.TC-020/2015. 

5. Recomendação: Os comprovantes de despesas relativos a combustíveis, 

lubrificantes e consertos de veículos devem conter, obrigatoriamente, a 

identificação do número da placa, marca e modelo do veículo e a quilometragem  

registrada no hodômetro ou horímetro adotando-se o procedimento análogo nas 

despesas em que seja possível controle semelhante.  

Obs.: Em relação às despesas com Combustíveis, lubrificantes e consertos de 

veículos a Instrução Normativa N.TC-020/2015 que entrou em vigor a partir do dia 

01/01/2016, acrescentou uma nova informação e exigência: a marca e modelo do  
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veículo, assim, pedimos comecem a acrescentar esta informação nos comprovantes 

de despesas com Combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos. 

6. Recomendação: A Certificação(Atestado, liquidação) da despesa é a confirmação 

pelo responsável de que os produtos foram recebidos ou os serviços foram 

prestados. Assim, somente após a certificação deve-se realizar o pagamento da 

despesa, ou seja, os comprovantes de despesas e suas respectivas 

certificações(liquidações) devem estar com data igual ou anterior ao pagamento, 

mas nunca posterior ao pagamento. Obs.: Pedimos atenção neste caso para as 

despesas realizadas com a OAB-SC, pois verificamos que muitos pagamentos 

estão com a data anterior ao do comprovante de despesa e/ou sua respectiva 

certificação. Lembramos que a despesa pública deve seguir os seguintes estágios: 

empenho, liquidação e pagamento. Assim, recomendamos observar os estágios das 

despesas públicas e o art. 62 da Lei 4320/64 que estatui normas de Direito 

Financeiro, conforme descrito abaixo: 

Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

 

7. Recomendação: Recomendamos a não utilização dos recursos para a aquisição de 

flores, arranjos ou quaisquer despesas com festividades e homenagens que não se 

enquadrem na Lei Estadual 6.677/85, tendo em vista que há um prejulgado n.º 1639 

do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC tratando deste 

assunto, conforme descrito abaixo: 

A despesa realizada com ramalhetes, buquês de flores e arranjos para ornarem locais de eventos e 

recepções somente será considerada legal se atendidos aos requisitos do artigo 3o da Lei Estadual 

no 6.677/85, em especial que as comemorações sejam públicas e de caráter cívico, que as 

autoridades estejam em visita oficial ou que os convidados sejam representantes de algum dos Três 

Poderes. (Prejulgado n.º 1639 do TCE/SC) 

Informamos ainda que o TCE/SC tem glosado bastante despesas classificando-as 

como “despesas sem caráter público”, conforme o Acórdão do TCE/SC publicado na 

p. 02 do Diário Oficial Eletrônico nº 1.332 em 11/10/2013 do próprio TCE/SC, tendo 

como fundamento a Lei Estadual 6.677/85 e a Decisão do Tribunal Pleno através do  
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prejulgado n.º 1639, também do próprio TCE/SC, sujeitando aos Ordenadores de 

despesas à aplicação de multas. Assim, antes da realização de despesas com 

quaisquer eventos recomendamos uma consulta prévia à Lei acima e, caso 

necessário, à Procuradoria Jurídica da Universidade.  

8. Recomendação: Os recursos de adiantamento não devem ser utilizados na 

aquisição de equipamentos ou materiais permanentes. 

9. Recomendação: Conforme §1º, art. 11 do Decreto Estadual n.º 037/99 a conta 

bancária deverá ser identificada com o nome da unidade concedente, acrescido da 

expressão “adiantamento” e do nome do responsável pelos recursos. Bem como 

conforme o §1º, art. 10 da IN N.TC-014/2012, abaixo: 

§ 1º A conta bancária deverá ser identificada com o nome da unidade concedente, acrescido da 

expressão “Adiantamento” e, sempre que possível, do nome do responsável pelos recursos. 

Ex.: UDESC – ADIANTAMENTO – NOME DO SUPRIDO 

10. Recomendação: Conforme consulta à Diretoria de Auditoria Geral do Estado de 

Santa Catarina – DIAG/SEF em relação à necessidade da inclusão das cópias dos 

cheques nos processos de Prestação de Contas, tivemos como resposta que as 

cópias dos cheques devem, obrigatoriamente, fazer parte das Prestações de 

Contas dos recursos concedidos a título de adiantamento e não somente o carimbo 

com a numeração do cheque. Assim, recomendamos a inclusão das cópias dos 

cheques nas Prestações de Contas em atendimento à Instrução Normativa N.TC-

14/2012. 

11. Recomendação: Conforme o art. 14 da Instrução Normativa N.TC-14/2012, abaixo, 

os comprovantes de despesas devem ser, obrigatoriamente, nominais à 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC, 

observando-se os requisitos de validade e preenchimento exigidos pela legislação 

fiscal. Obs.: Pedimos atenção neste caso para os comprovantes de despesas 

emitidos pelo CREA/SC, tendo em vista que muitos são emitidos em nome do 

Engenheiro, o que não é permitido. Ex.: O nome do sacado deve sair com o da 

UDESC, mas não com o do Engenheiro. 
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Art. 14. Os documentos comprobatórios de despesas realizadas pelo regime de adiantamento devem 

ser nominais ao órgão ou entidade a que pertencer os recursos, observando-se os requisitos de 

validade e preenchimento exigidos pela legislação fiscal.(Grifo nosso) 

12. Recomendação: Será admitido recibo apenas quando se tratar de prestação de 

serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma 

da legislação tributária. 

13. Recomendação: A despesa executada por meio de adiantamento, procedimento de 

excepcionalidade dentro do processo normal de aplicação do recurso público, 

deverá, na mesma forma que no processo licitatório, observar os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, além de garantir a 

aquisição mais vantajosa para a administração pública. Assim os preços dos 

materiais adquiridos e serviços contratados devem ser compatíveis com os preços 

praticados no mercado e para isso recomendamos que sejam comprovados através 

de no mínimo 3(três) orçamentos. Obs.: Esta recomendação tem como fundamento 

os art. 9º da Instrução Normativa N.TC-14/2012 e Art. 7º do Decreto Estadual nº 

037/1999, descritos abaixo, respectivamente:  

Art. 9º As despesas realizadas no regime de adiantamento sujeitam-se à legislação vigente sobre 
licitação e contratos administrativos. 
Art. 7º Os recursos de adiantamentos serão aplicados com observância às normas que regem as 

licitações e contratos administrativos. 

14. Recomendação: A Prestação de contas de recursos concedidos a título de 

adiantamento deve conter, obrigatoriamente, os documentos discriminados no check 

list conforme Anexo I, abaixo: 

 

CHECK LIST 

A. Documentos de Concessão/Requisição; 

B. Balancete de prestação de contas – TC 28; 

C. Nota de Empenho; 

D. Nota de liquidação/Ordem bancária; 

E. Nota de estorno de empenho, se houver; 
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F. Extrato da conta bancário com a movimentação completa do período; 

G. Documentos comprobatórios das despesas; 

H. Comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos cheques; 

I. Guia de recolhimento do saldo não utilizado, se houver; 

J. Cópia do Relatório de Tráfego e Autorização para uso de veículo, com as 

respectivas assinaturas; e 

K. Justificativa fundamentada da necessidade de utilização de cheques ou do 

pagamento de despesas em espécie. 

 

Estas recomendações não substituem os textos nem eximem os responsáveis pelos 

adiantamentos de observância da Lei 4.320 de 17/03/1964, Decreto n.º 37 de 05/02/1999, 

Instrução Normativa N.TC-14/2012, Instrução Normativa N.TC-020/2015(vigente a partir de 

01/01/2016 e revogando a Resolução N.TC 16/1994), IN PROAD 005/2013 e demais 

legislações que normatizam a concessão, aplicação e Prestação de Contas dos recursos 

em regime de adiantamento. 

Lembramos que conforme os artigos 4º e 5º do Decreto Estadual 037/1999, descritos 

abaixo, o Ordenador Primário de Despesas e o detentor do adiantamento são responsáveis 

pela correta aplicação dos recursos, assim recomendamos seguirem estas orientações. 

Art. 4º A aplicação de recursos por meio do regime de adiantamento não exime, em hipótese nenhuma, 

a responsabilidade do Ordenador Primário de Despesas consoante (estabelece o artigo 99, §§ 1o e 2o, 

da Lei no 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 e alterações posteriores) estabelecem os artigos 132 e 133 

da Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro de 2005. 

Art. 5º O servidor detentor do adiantamento é o responsável pela correta aplicação dos recursos sendo 

vedada a transferência de responsabilidade ou a sua substituição no adiantamento recebido em seu 

nome. 

 
Florianópolis, 15 de agosto de 2016. 

 
MARCOS RÉGIO SILVA DO NASCIMENTO 

Secretário de Controle Interno 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 
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ANEXO I 

CHECK LIST 

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
ADIANTAMENTO 

Item 

A Prestação de contas de recursos concedidos a 

título de adiantamento deve conter os documentos 

discriminados neste Anexo. 

Não se 

Aplica 
Sim Não 

01 Formulário de Concessão/Requisição. 

(Conforme art. 9º do Decreto Estadual 037/99 e art. 5º da Instrução 
Normativa N.TC-14/2012) 

   

02 Balancete de prestação de contas – TC 28.  

(Com assinaturas: Responsável pelo adiantamento, Ordenador de 
despesas e Contador) 

   

03 Nota de Empenho. 

(Originais e com as devidas assinaturas) 

   

04 Ordem bancária. 

(Originais e com as devidas assinaturas) 
   

05 Nota de Estorno de empenho, se houver. 

(Originais e com as devidas assinaturas) 
   

06 Extrato da conta bancária com a movimentação completa 

do período.  

   

07 Documentos comprobatórios das despesas. 

(Obrigatoriamente nominais à Fundação Universidade do Estado de 
Santa Catarina – UDESC e conforme às exigências do Título VII – DOS 
COMPROVANTES COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS da Instrução 
Normativa N.TC-020/2015. ) 

   

08 Comprovantes das transações bancárias ou fotocópias 

dos cheques.  

   

09 Guia de Recolhimento do saldo não utilizado, se houver.     

10 Cópia do Relatório de Tráfego e Autorização para uso de 

veículo, com as respectivas assinaturas. 

(Os originais devem ser anexados nas Prestações de Contas de Diárias-
civil) 

   

11 Justificativa fundamentada da necessidade de utilização 

de cheques ou do pagamento de despesas em espécie 

cfe. §2º, art. 10 da IN N.TC-14/2012. 

   

Fonte: art. 40 da Instrução Normativa N-TC 14/2012. 

_______________, _____ /_____/_____ 

Local e data 

Assinatura do Responsável 


