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MANUAL BÁSICO DE PROCEDIMENTOS PARA ADIANTAMENTO 

DE NUMERÁRIO 

 

 I – Objetivo 

 

1. Este manual tem por objetivo reunir as regras e procedimentos referentes ao 

processo de adiantamento de numerários e sua respectiva prestação de contas, em 

obediência aos Princípios Constitucionais da Economicidade, Legitimidade e 

Modicidade. 

 

2. Objetiva ainda auxiliar o servidor solicitante do adiantamento, oferecendo 

informações e condições suficientes a fim de bem utilizar os recursos públicos 

colocados sob sua guarda, mediante regular prestação de contas. 

 

II – Preliminar 

 

1. Adiantamento é a entrega de numerário (valor que fica disponível) a servidor em 

exercício. 

 

2. Os fundamentos legais para concessão de um adiantamento são:  

Artigos 68 e 69, da Lei 4.320/64 que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal”, a Lei Municipal nº 3.505/99 e o Capítulo III – Dos 

Adiantamentos das Instruções n° 01/2020 do TCESP que definem os casos de 

despesas em regime de adiantamento. 

 

3. O adiantamento pode ser concedido:  

De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 68 – O regime de adiantamento é aplicável 

aos casos de despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de 
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numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim 

de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de 

aplicação. O artigo 69 da lei supracitada especifica que, não se fará adiantamento a 

servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. De acordo com o 

artigo 63, inciso I das Instruções nº 01/2020 do TCESP, a verba de adiantamento 

somente deverá ser concedida a responsável servidor, e não a agente político. 

 

III - Do Pedido de Adiantamento 

 

1. No pedido de adiantamento de viagem deverá constar o motivo da viagem, a data 

de início e de término, bem como todos os integrantes da mesma, com respectiva 

função.  

1.1. Não serão aceitos pedidos genéricos, com termos vagos, como por exemplo: 

viagem a serviço da municipalidade e viagem para resolver assuntos da secretaria.  

 

2. O pedido de adiantamento para pagamento de participação em campeonato, e 

pagamento de arbitragem devem ser separados do pedido de adiantamento para 

despesas de viagem e devidamente acompanhados do formulário de inscrição ou 

outro comprovante. 

 

3. Para solicitar o adiantamento, o servidor solicitante deverá preencher o Anexo I – 

Solicitação de Viagem – o qual deverá ser entregue à Secretaria Municipal de 

Finanças, devidamente assinado e com anuência do seu superior hierárquico. 

 

4. As despesas não poderão ser realizadas fora do prazo de aplicação 

correspondente ao período de realização do evento, tampouco o numerário ser 

aplicado em despesa diferente daquela para a qual foi solicitado e autorizado. 

 

5. O prazo para prestação de contas deve obedecer ao disposto na Lei Municipal nº 

3.505/99.  
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5.1. No caso de despesas de viagem, o prazo é de 24 (vinte e quatro) horas após a 

data do retorno do agente, nos termos do parágrafo único do art. 5º da referida lei. 

 

IV - Das Despesas de Viagens 

 

1. Entregue juntamente com os comprovantes, o Relatório de Especificação e 

Comprovação de Despesas de Viagem – Anexo II, deverá ser corretamente 

preenchido sem emendas ou rasuras. 

 

2. Todos os comprovantes de despesa devem conter a assinatura do servidor 

solicitante e do seu superior hierárquico.  

 

3. Os comprovantes das despesas (notas, recibos, cupons fiscais) devem ser 

anexados em ordem cronológica de datas. 

 

4. Os comprovantes de despesas na forma de cupons fiscais emitidos por 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) em bobinas de papel térmico devem 

ser fotocopiados e apresentados juntamente com o original.  

 

5. Todos os documentos comprobatórios de despesas como notas fiscais, cupons 

fiscais e recibos deverão ser nominativos à Prefeitura Municipal de Catanduva – SP, 

com indicação do CNPJ nº 45.122.603/0001-02. 

 

6. Os recibos de pessoa física para prestação de contas deverão conter: 

6.1. Nome legível, assinatura e identificação do emissor – endereço, RG, CPF e 

especificação do serviço prestado.  

 

7. Os recibos de táxi deverão conter os seguintes dados: Prefeitura Municipal de 

Catanduva, CNPJ nº 45.122.603/0001-02, data da corrida, percurso (indicação do 
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local de saída e chegada), número da placa do carro, assinatura e identificação do 

emissor do recibo.  

 

08. Os recibos de estacionamento deverão conter os seguintes dados: Prefeitura 

Municipal de Catanduva, CNPJ nº 45.122.603/0001-02, identificação do 

estabelecimento (pessoa jurídica), data, número da placa do carro, horário de 

entrada e saída do veículo. 

 

09. No caso de uso de bilhetes do metrô anexar a declaração que conste a data e o 

percurso.  

 

10. Os tickets e/ou nota fiscal de pedágio fornecido pelas concessionárias das 

rodovias são suficientes para comprovação da despesa. 

 

11. Não serão aceitas notas fiscais ou recibos contendo rasuras, emendas e 

preenchidos com duas cores ou tonalidades diferentes. 

 

12. Não serão aceitas despesas contidas nos cupons ou notas fiscais de 

alimentação referentes a gastos com bebidas alcoólicas, cigarros, balas, chicletes, 

doces, sorvetes, energéticos, chocolates ou qualquer outro item que caracterize 

“guloseima”. 

 

13. Não serão aceitas despesas referentes a medicamentos sem apresentação de 

receita médica. 

13.1. Caso ocorra um imprevisto, procurar ajuda médica (posto de saúde ou hospital 

no qual será fornecida a receita). 

 

14. Não serão aceitas notas fiscais ou cupons fiscais com descrições genéricas: 

Por exemplo: refeições – R$ 200,00 ou despesas diversas. Deverá estar 

discriminado na nota/cupom fiscal o número de refeições e bebidas consumidas. 
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15. Na prestação de contas deverá ser apresentada como comprovante de despesa 

a nota fiscal eletrônica de comércio ou serviço ou respectivos documentos auxiliares.   

 

16. Não serão aceitas despesas referentes a frigobar e lavanderia. 

 

17. Em casos de competições esportivas, eventos, congressos ou afins devem ser 

anexados documentos que comprovem a realização dos mesmos (calendário dos 

jogos, tabelas, folders, convites, convocações, certificados ou e-mails). 

 

18. Ainda em casos de competições esportivas ou apresentações de dança ou 

assemelhados, devem ser relacionados os nomes dos participantes (técnico, atletas, 

auxiliares, instrutor e dançarino). 

 

19. No pagamento de taxa de arbitragem, o recibo deve conter: nome, RG e CPF de 

cada árbitro que atuou em cada modalidade. 

  

20. As notas fiscais emitidas por hotéis devem estar nominais à Prefeitura Municipal 

de Catanduva, CNPJ nº 45.122.603/0001-02. Se for faturado por agência de turismo 

deverá ser anexada à fatura uma cópia da nota do hotel. 

 

21. Passagens aéreas não fazem parte dos pedidos de adiantamentos. Deverão ser 

solicitadas pelo Sistema de Compras, seguindo o fluxo normal – Solicitação/ 

Empenho/ Apresentação da Nota Fiscal para Liquidação/ Pagamento. 

 

22. Não serão consideradas duas notas ou cupons fiscais relativos à refeição no 

mesmo dia e horários próximos ou notas fiscais ou cupons fiscais de números 

sequenciais ou próximos quando se tratar de uma só pessoa.  

Por exemplo: um cupom fiscal relativo à refeição às 13h00 e outro às 14h00. Ou no 

caso da viagem ser feita por uma única pessoa e ela apresentar duas notas fiscais 
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de nº 0100 e 0101, por exemplo, ou nº 0100 e 0105. Só um deles será aceito como 

comprovante. 

 

23. Não serão aceitas despesas com recarga de telefone celular, declaração de 

doação de gorjetas para flanelinhas e assemelhados.  

 

24. Caso seja feita alguma viagem ou despesa por ordem judicial, anexar na 

prestação de contas cópia do Ofício. 

 

25. Caso a despesa decorra de cumprimento de cláusula de contrato ou convênio 

com alguma instituição, anexar na prestação de contas, declaração justificando a 

despesa e citando o documento correspondente. 

 

26. Não serão aceitos notas/cupons fiscais do Município de Catanduva, bem como 

aqueles datados fora do período da viagem, exemplo: a viagem foi nos dias 10 - 11 

e o responsável apresenta nota/cupom fiscal de outro dia. 

 

27. No caso de viagem em que são utilizados mais de um veículo, constar esta 

informação na Solicitação de Viagem - Anexo I e no Relatório de Especificação e 

Comprovação de Despesa de Viagem -  Anexo II. 

 

28. Ao abastecer veículo particular ou oficial, utilizar gasolina ou etanol comum, 

mesmo se o valor do combustível aditivado estiver equivalente.  

 

29. Em caso de viagens internacionais será utilizada na conversão da moeda a 

cotação oficial do Banco Central do Brasil, no site: 

www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao, do dia em que foi efetuada a despesa. 

 

30. As despesas apresentadas fora dos padrões estipulados correrão por conta do 

seu responsável pelos gastos irregulares. 
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31. As despesas não aprovadas pelo Controle Interno serão impugnadas e seu 

responsável recolherá aos cofres públicos os valores correspondentes.  

31.1. A falta de prestação de contas no prazo determinado pela Lei Municipal 

3.505/99, artigo 5º - parágrafo único, ou o não atendimento da Notificação da 

Tesouraria implicará na tomada das providências legais cabíveis. 

 

32. As glosas efetuadas pela Tesouraria serão descontadas da folha de pagamento 

do servidor, mediante autorização de desconto previamente assinada e reconhecida 

no Anexo I – Solicitação de Viagem. 

 

33. Em caso de utilização de ônibus o servidor poderá optar por ônibus leito na ida 

ou na volta. 

 

34. Caso necessite hospedar-se em hotel, o servidor deverá fazer uma pesquisa 

prévia de preços de diária para que seja escolhido aquele com melhor custo-

benefício, sempre dentro do limite do razoável, devendo tal pesquisa integrar o 

pedido de solicitação de viagem. 
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