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- Despesas com diligências policiais ou fiscais
- Despesas miúdas e de pronto pagamento (ex.: postagens, passagens municipais, 
material de escritório)
- Despesas eventuais de gabinete (recepções oficiais com autorização do Prefeito)
-  Despesas extraordinárias ou urgentes ( que podem acarretar em prejuízo ao 
erário se não atendidos ou interromper serviço essencial)

O Adiantamento consiste na entrega de um numerário ao servidor da 
Administração Pública Direta ou Indireta, com o fim de realizar pequenas 
despesas de pronto pagamento, que por sua urgência ou natureza não possam 
aguardar o processo normal.

O que é?

POR SER MEDIDA DE EXCEÇÃO, A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS 
DEVERÁ SER EXERCIDA COM CONTROLE E COM A CONDIÇÃO DE 

QUE SEJAM APRESENTADAS JUSTIFICATIVAS SÓLIDAS PELAS 
UNIDADES REQUISITANTES.

Pra que serve?

NÃO SERÃO ACEITAS DESPESAS COM BISCOITOS, PÃES, 
REFRIGERANTES, REFEIÇÕES E OUTROS CONGÊNERES, EXCETO 

EM LANCHES PARA SERVIÇO FORA DA SEDE (FORA DO 
MUNICÍPIO DE NITERÓI)

ADIANTAMENTO DE DESPESAS



Qual o limite de 
valor?

O valor máximo da concessão de 
adiantamento é de R$4.000 limitados a 12 
em cada exercício por órgão ou entidade. 
(Para eventuais despesas de gabinete os 
valores estão especificados no Decreto 
12.523/2017)

- Compra de material de consumo
 (ND 3.3.90.30.00), 
- Contratação de serviços em geral (ND 
3.3.90.39.00), 
- Material permanente (4.4.90.52.00). 
Os empenhos deverão ser emitidos para cada 
ND e não poderão ser alterados, sendo 
proibido o ressarcimento de valor excedente 
ou remanejamento entre Naturezas de 
Despesa diferentes. Ainda assim, qualquer 
despesa deve ser acompanhada de 
justificativa plausível.

- Servidor em alcance ( não 
apresentaram prestação de contas em 
prazo legal ou em validação)
- Portador de 01 (um) adiantamento 
ainda não comprovado e aprovado
- Servidor que não esteja em exercício
- O próprio Ordenador de Despesas
- Servidor que esteja respondendo a 
inquérito administrativo

Quais são as 
naturezas de 
despesa 
permitidas?

Em que casos um 
servidor não pode 
ser portador de um 
adiantamento?



Portador 
Servidor designado pelo
Ordenador de Despesa

1

Ofício do Ordenador de Despesas  
solicitando abertura de conta

+
Documentos pessoais

Portador 
Servidor designado pelo
Ordenador de Despesa

2

Formalização do processo 
administrativo

+
Ofício do Ordenador de Despesas 

solicitando credenciamento do 
servidor

(nome, cargo, matrícula)
+

Número da conta

Registro do 
credenciamento

Ordenador de 
Despesas

Responsável do  Órgão 
ou Entidade

3

Formalização do processo de
Adiantamento de despesas 

+
Processo administrativo 

contendo os anexos I, II  e III 
do Decreto 12.523/17

Depósito bancário na 
conta do portador e 

permissão do uso de 
talão de cheques

Avaliação do 
processo e 

realização do 
empenho

PASSO A PASSO PARA SOLICITAÇÃO DE 
ADIANTAMENTO DE DESPESAS

SMF
Secretaria Municipal

de Fazenda

SEPLAG SMF

SEPLAG SMF

Portador 
Servidor designado pelo
Ordenador de Despesa

OBSERVAR O PRAZO DE 
60 DIAS PARA 

APLICAÇÃO DO 
RECURSO

VERIFICAR SE O 
MATERIAL REQUERIDO 
ESTÁ DISPONÍVEL EM 

ESTOQUE

AGUARDAR O DEPÓSITO 
BANCÁRIO PARA O USO 

DOS CHEQUES



- O prazo máximo para utilização é de 60 
(sessenta) dias, sendo realizada no mesmo 
exercício financeiro e respeitando os prazos 
do Decreto de Encerramento de Exercício, 
se for o caso;
- Pagar com cheques nominativos; 
- Não serão acrescidas outras despesas 
não especificadas, exceto despesas 
bancárias que não sejam resultado de falha 
do portador;
- Notas fiscais devem ser expedidas em 
nome da Prefeitura (ou entidade vinculada) 
constando em seu verso, os atestos de 
recebimento do material ou dos serviços 
prestados e visados pelo ordenador de 
despesas;
- É proibido exceder o montante autorizado, 
por código.

E se sobrar 
dinheiro do 
adiantamento?

O saldo remanescente do adiantamento 
deve ser recolhido aos cofres públicos 
junto ao banco credenciado, utilizando 
guia de recolhimento (GRM) disponível no 
site da Secretaria Municipal de Fazenda.

Como utilizar a 
verba do 
adiantamento de 
despesas?

CHEQUES NÃO 
DESCONTADOS DEVEM 

SER INFORMADOS

O ORDENADOR DE 
DESPESAS É RESPONSÁVEL 

SOLIDÁRIO POR 
PREJUÍZOS CAUSADOS

 À ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 



Portador 
Servidor designado pelo
Ordenador de Despesa

SMF

SEPLAG

Apensamento do processo de 
solicitação de adiantamento 
com os documentos 
comprobatórios de despesa

SMF
(Administração 

direta)

ÓRGÃO
(Administração 

indireta)

OS DOCUMENTOS 
DEVEM SER ORIGINAIS 

(EXCETO NOTA DE 
EMPENHO) E NÃO PODE 
HAVER SUBSTITUIÇÃO 
DE DOCUMENTOS – NO 
MÁXIMO, RETIFICAÇÃO 

EM ALGUNS CASOS

SÓ SERÃO ACEITAS 
DESPESAS COM DATA 

POSTERIOR AO 
ADIANTAMENTO

PASSO A PASSO PARA COMPROVAÇÃO 
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS

- Ofício do Ordenador de Despesas  apresentando comprovação de despesas
- Mapa discriminativo das Despesas (Anexo IV)
- Comprovante Depósito Bancário
- Mapa discriminativo das Passagens (Anexo V)
- 2ª via da nota de empenho
- 1ª via de cada nota fiscal
- “Vale Como Recibo” (Anexo VI)
- Comprovantes de recolhimento do saldo
- Extrato bancário
- Canhotos dos cheques utilizados e inutilizados
- Comprovante de impedimento de portador
- Relatório do sistema e-cidade (comprovação de cada empenho)

Análise da comparação 
+

Emissão de guia de 
Quitação

A PRESTAÇÃO DEVE SER 
APRESENTADA NO PRAZO 
DE 30 DIAS A PARTIR DO 

ÚLTIMO DIA ÚTIL 
APROVADO PARA 

RECOLHIMENTO DO 
SALDO



O que acontece 
caso haja falhas ou 
irregularidades? 

Caso haja falhas ou irregularidades, a 
SEPLAG retornará o processo ao órgão 
ou entidade para que no prazo máximo 
de 10 dias, as correções sejam feitas e o 
processo seja reenviado à SEPLAG.

O que acontece 
caso as falhas ou 
irregularidades 
não sejam 
sanadas?

Caso o processo não seja reenviado à 
SEPLAG em 10 dias com os problemas 
reportados sanados, a SEPLAG impugnará o 
processo de prestação de contas, 
determinando a abertura de Tomada de 
Contas, com a conclusão no prazo de 30 
(trinta) dias. Após sua conclusão, o processo 
deve ser remetido para o setor de 
Contabilidade do órgão/entidade a que 
pertencer a unidade administrativa 
requisitante do adiantamento, ou para a 
devida estruturação contábil. 
Finalmente, por intermédio do Prefeito, o 
processo deverá ser encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, dentro do prazo de 120 (cento e 
vinte) dias a contar do conhecimento da 
impugnação pela SEPLAG.
O portador do adiantamento ficará sujeito às 
penalidades legais.

ESTA CARTILHA 
APRESENTA O PROCESSO 

DE ADIANTAMENTO DE 
DESPESAS DE FORMA 
SIMPLIFICADA E SUA 

LEITURA NÃO EXCLUI A 
IMPORTÂNCIA DA LEITURA 
DO DECRETO 12.523/2017

PARA OUTRAS DÚVIDAS, A 
SEPLAG SE ENCONTRA À 

DISPOSIÇÃO PARA MAIORES 
ESCLARECIMENTOS.




