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capÍrulo r

DAS DTSPOSTçÕOS GERATS

SEÇÃO I

DA FINALIDADB

Art. 1". Dispõe sobre nornras e procedimentos para pagamento de despesas por rneio cle

suprimentos de fundos (adiantarnentos) concedidos pelo IPASA desde a solicitação até a prestação

de contas e conseqiieute arquivamento do processo.

SEÇÃO II

DA ABRANCÊXCU

Art. 2u. Abrange diretarnente a Gerência de Finanças, Coordenação Adrrinistrativa, Diretor

Presidente bern como, todos os Setores do IPASA, quando no exercício de atividades relaciortadas

a esta instrução.

SBÇÃO III
DOS CONCEITOS

Art. 3'. Para Ílns desta Iustrução Norurativa considera-se:
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SFI (Sistema Financeiro): E o con-iunto de todas as unidades da organização, articuladas a partir

de um Orgão Central de coordenação, orientadas para o desernperrho das atividades relacionadas à

Íiscalização financeira e orçamentária, definindo parârnetros para, eur consonância com a I-ei de

Responsabilidade Fiscal, estabelecer diretrizes para controlar as receitas e disponibilidades

financeiras vinculadas e não vinculadas.

Sistema Administrativo: ConjLrnto de atividades afins, relaciorradas a funções finalísticas ou de

apoio, distribuídas ern diversas unidades da orgauização e executadas sob a orientação técrrica do

respectivo órgão cerrtral, cor.r.r o objetivo de atingir algum lesultado.

Instrução Normativa: Doculnento que estabelece os procedinrentos a serelr adotados objetivando

a padronização na execução de atividade e rotinas de trabalho, corn ênfase nos procediurerrtos de

controle.

Unidatle Responsável: E a unidade responsável pela Instrução Normativa (Depaftamento,

Diretoria ou denominação equivalente) que atua como órgão central do respectivo Sistema

Administrativo a que se referem às rotinas de trabalho objeto do documento.

Setores: São todas as demais divisões da estrurtura organizacional do IPASA que se submeterão a

esta instrução normativa.

Unidade Gestora: Unidade orçamentária ou adrninistrativa investida do poder de gerir reclrrsos

orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização.

Atliantamento ou Suprimento de Funclos: É a entrega de rrumerário a serviclor rromeado agente

sLrprido, sempre precedido de empenho na dotação própria, no linrite máxirno de 50Á (cinco por

cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei Federal n.8.666193,
devidanrente atualizado pelo Decreto n.9.412 de l8 de.lunho de 2018, ou se.fa, R$ 8.800,00 (oito
miI e oitocentos reais) anuais, devendo cada suprimento concedido não excedera R$ 3.000,00 (três

nril reais) por parcela, para o Í'im de realizar despesas de pequerro vulto, no prazo máximo de 90

(noventa) dias para aplicação do recurso.

Agente Suprido: Dertomitta-se Agettte SLrprido ao servidor que detenha autorização para proceder

a execução financeira, com destinação estabelecida pelo Ordenador de Despesas, seudo

responsável pela aplicação e comprovação dos recursos recebidos a título de Suprimento de

Fundos, devendo ser norneado pelo Diretor Presidente através de Portaria.

Despesa de Pequeno Vulto: São aqr"relas cuf o valor, ern cada nota fiscal, fatura, recibo ou cupout

fiscal, não exceda ao valor adiantado a títLrlo de suprirrento de fundos.

Diligência: E o procedimento cle retomo, para regularização. de url processo de adiantarnento que

apresentou cornprovação incorreta ou incompleta, que dependendo do caso será obrigatória a

instauração de processo adrninistrativo pela autoridade ou órgão cornpetente, sob pena de

responsabi I idade.

Material de Consumo: E o rnaterial de Lrtilização contínua e de reposição periódica, que n

ser incorporado ao patrimônio.
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Prazo tle Aplicação: E o período em qlle o responsável pelo recllrso poderá realizar as «lespesas,

contados a partir da data do pagamento.

Prestação de Contas: Demonstrativo organizado pelo próprio agente (responsável pelo recurso),

acourpanhado de docun'tentos cor.r-rprobatórios das operações de receita e despesa, apresentado

dentro dos prazos fixados, os quais, serão apreciados pela Gerência de Finanças.

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurítlica: Serviços executados por empresa, devidarnente

constituída, corn errissão de nota fiscal, fatura, recibo ou cupom fiscal

Ortlenatlor de Despesas: E toda e qualquer autoridade cujos atos resultern em errissão cle

elupenho, ar.rtorização de pagamento, suprimento oLr dispêndio de reclrrso da InstitLrição.

Servidor em Alcance: E aqLrele que não prestou contas de supriureuto no prazo regular.nentar oLr

cujas contas não tenharn sido aprovadas.

sBÇÃo ry
DA BASE LBGAL

Art. 4o. Para os Í'ins desta Instrução Normativa considera-se como base legal:

I- Lei Cornplemetttar n. l0l/2000 que "Estabelece norrras de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências".

II- Lei n.432011964 qLre "E,statuiNorrras Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal"'

III- Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Púrblico;

IV- Constituição Federal;

V- Lei Orgânica n.62112012 do TribLrnal de Contas do Estado do Espírito Santo TCE/ES;

V[- Portaria Conjunta STN/SOF n.3 de 1411012008 que "Aprova os Manuais de ReceitaNacional
e de Despesa Nacional e dá outras providências, e suas atualizações;

VII- Lei Federal n.8.666/93 que "Regularnenta <> art.37, inciso XXI, da Constituição Federal,

institui norrnas para licitações e contratos da Administração Púrblica e dá outras providências";

VIII - Decreto n.93.872, de 2311211986 que dispõe "Dispõe sobre a r-rnificação dos recursos de

caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências.

CAPÍTULO II

DAS RBSPONSABILIDADES

Art. 5n. Da Gerência de Finanças:
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I- Promover a divulgação e irnplementação dessa Instrução Norrnativa, rnantendo-a atualizada,

orientando os setores do Ipasa e sLrpervisionando sua aplicação;

II- Pron-rover discr-rssões técnicas com os setores e col.l1 a unidade responsável pela coordenação de

corrtrole interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que

devenr ser objeto de alteração . atualização ou exparrsão.

Art. 6". Do Ageute SLrprido:

I- Atender as solicitações da unidade responsável pela Instlr-rção Norrnativa, quando ao

fornecimento de informações e a participação no processo de atLralização;

II- Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações qLle se fizererr.r

ruecessárias nas rotinas de trabalho, ob.ietivando a sua otirrização e tendo erl vista, principalmente,

o apritloratlento dos procedirrentos de controle e o aurlento da eficiência operacional;

III- Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os firncionários da unidade, velando pelo

fiel cumprimento da lresrra;

IV- Cuniprir fielrnente as determinações da lnstrução Normativa, err especial quanto aos

procedimentos de controle e quanto a padronização nzr geração de docurlentos, dados e

informações.

Art. 7". Da Controladoria Geral Previdenciária:

I- Prestar apoio técnico na fase de elaboração das lnstruções Norrrativas e em sllas atualizações,

enr especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos

procedimentos de controle;

II- Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficiência dos procedimerrtos de controle

inerentes a cada sistema adniinistrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para

apritnoratnento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instrr"rções Norrnativas.

III- Organizar e manter atLralizado o lnanual de procedimentos, err meio documental e/ou ern base

de dados, de forma que corrtenha sempre a versão vigente de cada Instrr"rção Normativa.

CAPÍTULO ilI
DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I
DA CONCESSÃO
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Art. 8". As reqLrisições de adiantamento serão feitas pelo servidor nomeado agente suprido ao

Diretor presidente do IPASA, através de solicitação de despesa, conÍbrrne ANEXO I.

Art. 9". Os adiantattrentos só poderão ser enrpenhados err norne do Agente Suprido e sontente

poderão custear despesas realizadas por firncionários dos Setores do IPASA.

Art. 10. A cottcessão de adiarttarnetttos ficará condicionada a existência de dotação orçamentária e

de recursos financeiros, além da observância às dernais regras e condições estabelecidas nesta

Instrução Normativa.

Art. 11. A Gerência Adrninistrativa entregar'á numerário ao servidor norneado agente suprido,
selrpre precedido de empertlto na dotação propria, devendo cada suprimento concedido não

exceder a R$ 3.000,00 (três mil reais) por parcela, para o fim de realizar despesas de pequeno

vulto, r.ro prazo máxilno de 90 (noventa) dias para aplicação do recurso.

Art. 12. E vedado o fi'acionamento de despesa para aclequação deste valor, caracterizado não só

pela tnesma classificação contábil, Inas também pela mesnra natureza física ou funcional.

Art. 13. E vedada a concessão de suprintento de Íirndos para:

l- Aquisição de bens ou contratações de serviços que caracterizenr ação continuada;

ll- AqLrisição de bens para a qual exista contrato de fornecinrento e/ou prestação de serviços;

lll- Aquisição de material pertuanente ou realização de outra despesa que resulte em mutação
patrimonial;

lV- Assinatura de livros, revistas, jornais e periódicos;

V- Responsável por suprimentos de firndos de qr.re não tenha prestado contas de sua aplicaçãol

VI- Que Irão este.la ern efetivo exercício no IPASAT

VII- Que esteja respondendo a sindicância ou a processo adrninistrativo disciplinar;

VIII- Declarado ent alcatrce, errr razão de não ter prestado contas de suprirnento no prazo

regulamentar ou cu-jas contas não teltharn sido aprovadas.

Art. 14. É proibida arealizaçã.o r1e despesas antes da efetivação do adiantarnento ("fiado") ou após
o prazo de aplicação do recurso de adiantan-rento, sendo vedado o atendimento de indenização ou

ressarcirnento a qualquer títr"rlo.
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sEÇÃo il
DA APLICAÇÃO

Art. 15. O período de aplicação não poderá exceder a 90 (noventa) dias a contar da data do

recebimento do adiantamento de funclos, sendo vedada a prorrogação do período de aplicação.

Art. 16. Não havendo a aplicação até o final do prazo estabelecido, o valor não aplicado será

devolvido, através de depósito na conta corrente do IPASA, no prazo máxirro de 07 (sete) dias

úrteis, e o comprovante de depósito anexado à Prestação de Contas.

Art. 17. O Agente SLrprido deverá aplicar corretarlente os recursos, sendo vedada a transferência

de responsabilidade oll a slla substitLrição no adiantar.nento recebido em sell uome.

Art. 18. Selnpre que houver dúrvidas quanta a utilização do recurso errtrar em corrtato com a

Gerencia de Finanças ou setor equivalente, conforrne estrutura organizacional do IPASA.

Art. 19. A despesa deve corresponder ao valor de mercado ou inferior a esse e não podeur ser

estranhas aos serviços Institucionais.

Art. 20. Nenhum pagarrento poderá ser efetuado l'ora da data limite do período de aplicação,
indicado na solicitação de adiantamento e, igualrnente, r.rão serão admitidos comprovantes de
pagamento conr data anterior a do adiantamento.

sEÇÃo ilr
DO REQUERIMBNTO

Ãrt.2l. A solicitação daconcessão do suprimento de fundos, ANEXO l, deverá conter:

I- Nome completo do agente suprido, núrmero de inscrição no cadastro de pessoas físicas da

Secretaria da Receita Federal (CPF), cargo oLr função do agente suprido;

II- Valor do suprimento;

III- Finalidade do suprirnento.

Art.22. Com o requerimento deverá ser encaminhada a "Declaração de Ciência das 'ror,/ifi§
adiantamento", conforme ANEXO IL / t, ,

\Á
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snçÃo rv

DArJTrLrzaÇÃo

Art. 23. O adiantantento é urn procedirnento de exceção, pois, via de regra, as aquisições e os

serviços devem ser licitados. Desta forrra, este recurso deverá ser Lrtilizado apenas:

I- Quando não existir disponibilidade do material no Almoxarifado do IPASA ou contrato de

prestação de serviços em vigência que contemple o atendirrento;

Il- Quando não se tratar de aqLrisições cle um rnesrl'lo ob.jeto que ao longo do exercício financeiro
possam vir a ser cat'acÍerizadas como fracionarlento de despesa e, conseqllenterlente, como Íirga

do processo licitatório;

III- Quando decorrente de situações de emergência, devidarnente caracterizadas, que possanr

resultar eln eventuais pre.iuízos ao IPASA ou perturbar o atendimeuto dos serviços e não for
possível aguardar a cotttratação por meio de licitação oLr sua dispensa. A justificativa do ocorrido
deve serjuntada à prestação de contas;

lV- QLrando se tratar de despesas de pequeno
institucionais.

vulto e eventuais para atendirrento dos serviços

sEÇÃo v
DA PRESTAÇÃO DB CONTAS

Art, 24. A prestação de Contas deverá ser encarrinhada a Gerência de Finanças, conÍbrrre
estrutura organizacional do IPASA, dentro de 07 (sete) dias úrteis, contados do ténnino do prazo de

aplicação, através do processo que oliginou o adiantaureuto clo suprimento de fundos, e nela

constarão:

I- Demonstrativo das despesas, com discriminação individualizada dos pagamentos realizados e
dos respectivos courprovantes e valores (ANEXO Ill);

II- Contprovantes de recolhiurento do saldo, quando for o caso:

III- Primeira via das notas fiscais das despesas realizadas;

IV- Data, assinatura e carimbo do servidor público responsável pelo adiantarnento.

Art. 25. As Itotas fiscais, faturas, recibos ou cuponr fiscais deverão ser fixadas, separadarnente, ent

folhas de papel A4, para não haver extravio.
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Art. 26. Os comprovantes de clespesa, que não poderão corrter rasLlras, acréscin'ros ou ernendas,

serão ernitidos erx norne do IPASA, com data de emissão dentro do prazo de aplicação do

suprimento de fundos, por querr prestou o serviço ou forneceu o rnaterial, e deles constarão:

I- Discriminação clara e cornpleta do material fornecido ou do serviço prestado, não se admitindo
generalização ou abreviaturas que impossibilitern a identificação clas clespesas realizadas;

ll- lndicação da Lrnidade e da qLrantidade do rnaterial ou serviço, ber.r-r corro dos valores unitário e

total;

Art.27. A comprovação das despesas à conta de suprimento de Íirudos far-se-á por:

I- Nota fiscal, no caso de serviço prestado por pessoa.jurídica ou de compra de material;

II- Fatura, recibo ou cLlpol.u fiscal, em casos excepcionais, rra impossibilidade legal de emissão da

nota fiscal.

Art. 28. Nenhum adiantamento poderá ter sua prestação de contas postergada para o exercício

seguinte.

Art.29. No rnês de dezembro, todos os saldos de adiantamento serão recolhidos até o dia l0 (dez),

data limite para prestação de contas no Írltimo mês do ano, uresn-lo qr-re o período de aplicação não

teuha sido expirado.

Art. 30. A comunicação sobre as irregularidades e/ou despesas impugnadas far-se-á através de

notificação dentro dos autos do processo de prestações de contas, pelo setor financeiro/contábil,
fixando prazo de 5 (cinco) dias úrteis para qlre o responsável possa saná-las.

Art.31. O responsável assinara o recebimento da via original da notif icação, colocando de próprio
purrho adata do recebirrento.

Art. 32. Após encar.r-rinhados os esclarecimentos e denrais documentos, Gerencia de Finauças
emitira parecer e, no caso das contas sereln oonsideradas total ou parcialrnente irregulares, aplica-
se a SEÇAO VI da presente Instrução Normativa.

Art.33. Ao final de cada exercício, cabe a Cerência de Administração, auxiliada pela Gerência de

Finattças, ou superior', conforure estrutura organizacional do IPASA, verificar se todos os

Ê(\
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snçÃo vr
DO RESSARCIMENTO E PENALIDADES

Art.34. Decorrido o prazo concedido paraa regLrlarização das situações aporrtadas na análise, caso

as contas forem cottsideradas total ou parcialmente irregulares, o servidor púrblico responsável pelo

adiatttatnento deverá ressarcir aos cofres púrblicos, uo prazo rnáxirno de 3 (três) dias úrteis, os

valores correspondentes às despesas impugnadas.

Art.35. Caberá a Gerêltcia de Administração, com auxílio do Gerente Financeiro, ou superior',

conforrne estrlltllra organizaciorral do IPASA, cornunicar a Corrtroladoria Geral Previdenciária do

IPASA, todas as situações de não recolhirnento aos cofres públicos dos valores não aplicados.

assim cort'to, da ausência de ressarcir.nerrto do valor de despesas consideradas irregulares
(lmpLrgnadas) nas prestações de contas e também atraso na prestação de contas.

Art.36. As prestações de contas consideradas irregulares ou realizadas fora do prazo constante

desta Instrução Normativa, bem corro ausência de ressarcimento no prazo tempestivo, estarão

sLrieitas a instauração de sindicância e/ou Processo de Tonrada de Contas Especial, devendo a

Gerência de Finanças encarninhar à Controladoria Geral Previdenciária do IPASA.

Art. 37. De posse dessa inforrração, a Controladoria Geral Previdenciária do IPASA, uo prazo

máxilno de 07 (sete) dias, deverá orielttar o Ordenador de Despesas para as devidas providências.

incluindo rnedidas adnrirtistrativas para ressarcimento se configurado danos ao erário.

CAPÍTULO Iv
DAS CONSIDBRAÇÕES FINAIS

Art. 38. Os suprimeutos de fundos são considerados despesas efetivas, registradas sob a
responsabilidade do suprido até que se proceda à baixa, após a aprovação das contas.

Art. 39. Se o suprido não prestar contas do suprimeuto de fundos recebido no prazo fixado orr se as

contas prestadas forern impugnadas, serão adotadas, de imediato, as medidas rrecessárias a

apuração dos fatos e a quantificação dos datros causados ao erário.
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Art. 40. Os casos omissos rresta Instrução Normativa serão resolvidos pela Gerência de Finanças e

Diretor Presidente, e quando necessário, a Controladoria Geral Previdenciária do IPASA.

Art. 41. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.

Diretor Presidente

Decreto-A 31612021

dwdil*M{""WWM
Controlador Geral Previdenciário

Portaria n'00212020

Gl6rirlrv,r* +^, G }ltt tPí'
GEovÂ{t{A M ARC ARINI ALBERTI M{}.IGUETE

\ 
Gerência de Finanças

A N" 302/2021

nação Administrativa

Portaria rf 002/2021
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ANEXO I
REQUISIÇÃo oT DESPESA

Anchieta-ES, (dia) de (mês) de (ano).

AO DIRETOR PRESIDENTE

XXXXX (ORDENADOR DE DESPESA)

Utilizo-me do presertte pala solicitar a quantia de R$ XXXXXX (valor por extenso), liberação de

pronto paganlento, em nome do servidor' (nome do selvidor), Portaria (xxx), norneado agente

suprido, despesa esta intitLrlada com Suprirrento de Irundos para pagarrentos de despesas de

pequeno vulto, cour rnaterial de consurno e/ou serviço, que não.justificam a irrstauração de processo

administrativo, valor este que deverá ser aplicado err até 90 (noventa) dias a contar da data de

liberação do suprimento, confonlre definido na Instrução Normativa XXXXXX/XXXX.

Nome do agente SLrprido

Cargo ou Função

RUA NANCY RAMOS ROSA, 190, PORTAL DE ANCHIETA, ANCHIETA _ ES

TELEFoNE: (28) 3s36-36s6
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\ .(,ã rNsTrruro DE pREVTDÊrucrn DE ANcHIETA - tpASA
ESTADo Do ESPínrro sANTo

AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ : 02.399.408/000í -03

ANEXO II
MoDELo DE DECLAnnçÃo »n crÊNcrl

Encaminhar com o Requerimento

»nclaRaçÃo

Eu, (NOME Do AGENTE SUPRIDO), (CARGO), da (LOCALIDADE, ONDE A"I-UA),

DECLARO que tettho ciência do regulamento previsto na Irrstrução Normativa SPP n.

XXX/XXXX, versão XX, inclusive das norrlas de Regirne de Adiantarrento, cLria previsão legal

encontra-se na Lei 4.320164.

Por ser verdade, finno o presente.

Anchieta-ES, (dia) de (rnês) de (ano).

(NOME DO STGNATARTO)

Calgo orr Frrrrçào

CPF n.

&"
RUA NANCY RAMOS ROSA, 190, PORTAL DE ANCHIETA, ANCHIETA _ ES

TELEFONE: (28) 3s36-36s6
N
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rNsTrruro DE pREVIDÊructa DE ANcHIETA - IpASA

ESTADo Do ESPínITo SANTo
AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ : 02.399.408/0001 -03

ANEXO III
PRESTAÇÃo nn CoNTAS DE ADIANTAMENTo

Virnos por rneio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do

adiantarnento recebido em I I

VALOR DO ADIANTAMENTO

VALOR DAS DESPESAS

SALDO A DEVOLVER

RUA NANCY RAMOS ROSA, 190, PORTAL DE ANCHIETA, ANCHIETA _ ES

TELEFONE: (28) 3s36-36s6

oncÃo:

NOME DO AGENTE SUPRIDO:

CARGO: N. varRÍcuLA/PoRIARrA :

N. PROCESSO: VALOR R$:

ppnÍooo oE aeuRaçÃo: enesraçÀo DE coNTAS ATE:

MOTIVO DA DESPESA:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Razão Social CNPJ N. Nota Data Valor RS Justificativa c'la

Despesa

RESUMO GERAL

e{



). í2 € INSTITUTO DE PREVIDÊruCIA DE ANCHIETA. IPASA
ESTADO DO ESPíNITO SANTO

AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ : 02.399.408/0001 -03

ANEXO IV

MoDELo DE DECLAnaÇÃo DB DEsrsrÊxcra DE RESSARCTMENTo

"Aplicável apenas nos casos er.r1 que a despesa excede o valor do suprimento de fundos"

DECLARAÇÃO

Eu, (NOME DO AGENTE SUPRIDO), (CARGO) da (LOCALIDADE ONDE ATUA),
DECLARO, qLle renuncio o ressarcirlento pelo erário err razão do valor das despesas tererr
ultrapassado o r.nontante do Adiantanrento, na ordem de R$ 00,00 (valor par extenso).

Anchieta-ES, (dia) de (mês) de (ano).

(NOME DO AGEN'fl- SUPRIDO)

(cARCO)

(CPF n.)

&,
RUA NANCY RAMOS ROSA, ]"90, PORTAL DE ANCHIETA, ANCHIETA _ ES

TELEFoNE: (28) 3s36-36s6 N


