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APRESENTAÇÃO 

 

Ao lançar o MÓDULO IV - ADIANTAMENTOS, a Superintendência de 

Normas Técnicas da Contadoria Geral do Estado da Secretaria de Estado de 

Fazenda do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem como objetivo oferecer 

aos Gestores Públicos, bem como aos profissionais de Contabilidade Pública; 

Controle; Auditoria; Diretores de Departamentos Gerais de Administração 

Financeira - DGAF´s e Agentes Responsáveis pelo Patrimônio Público, um 

suporte documental, atualizado, com textos da legislação federal, estadual e 

municipal, com vistas que os atos a serem praticados pelos Gestores Públicos, 

no desempenho de suas atribuições, sejam realizados em consonância com a 

legislação vigente, como não poderia deixar de ser, com o propósito maior de 

que a eficácia, a legitimidade, a autenticidade documental e a correção contábil 

sejam alcançadas. 

O seu conteúdo busca a consolidação de normas gerais de Direito 

Financeiro e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, conforme determina a Lei Federal n.º 4.320, 

de 17 de março de 1964; as diretrizes constantes no Código de Administração 

Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pela 

Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, e seus decretos 

regulamentadores; resoluções; portarias e deliberações do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro / TCE-RJ.   

Além do documental supracitado, foram inseridos textos de legislação 

Estadual e Federal, o que é um facilitador ao usuário, por meio de links, que 

irão direcionar para as páginas inerentes as legislações ou da matéria sobre o 

assunto que servirá para leitura ou pesquisa, na tomada de decisão. 

Este MÓDULO IV – ADIANTAMENTOS não esgota o assunto, pois o 

mesmo é dinâmico por sua natureza. 

Servirá como repositório ordenado e sistemático da legislação a ser 

aplicada nos atos praticados pelos Gestores Públicos. 

Será sempre atualizado quando novos dispositivos legais forem 

publicados. 

A Coordenação de Estudos e Manuais – CEMAN está à disposição de 

todos para receber sugestões, críticas, como também, para elucidar dúvidas 

sobre qualquer capítulo do MÓDULO IV – ADIANTAMENTOS. 

Para tanto, poderá ser utilizado o e-mail  sunot@fazenda.rj.gov.br. 

mailto:sunot@fazenda.rj.gov.br
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1 – Conceitos 

                                                                                                                                        

1.1 – Adiantamento                                                                                
Consiste na entrega de 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. (Art. 68 da Lei n° 4.320 de 17 

de março de 1974, grifo nosso). 

 

Aplicado em casos expressamente definidos em lei, os valores são adiantados 
ao servidor, que deve prestar contas posteriormente. Apesar de se processar 
de maneira distinta das outras despesas, o regime de adiantamento percorre 
todos os estágios da despesa orçamentária para a concessão, que são o 
empenho, a liquidação e o pagamento. 
 
ATENÇÃO: As naturezas orçamentárias de despesa apropriadas ao 
empenhamento para fins de concessão de adiantamento constam do item 3 
deste Manual. 
 
1.2 – Agente Suprido                                                                                
Servidor ao qual se concede adiantamento para aplicação e posterior 
comprovação. 
 

1.3 – Empenho 
Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição. O empenho da 
despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. É vedada a 
realização de despesa sem prévio empenho. (Art. 58, caput, art. 59, caput e art. 
60, caput, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964). 
 
1.4 – Nota de Empenho 
Documento que indica o nome do credor, a representação e a importância da 

despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. (Art. 61, 

caput, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964).  

 

1.5 – Liquidação 
Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 

títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Tem por fim apurar 

a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar e a 

quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. (Art. 63, caput e 

§ 1°, alíneas I, II e III, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964). A regularidade da 

liquidação da despesa será atestada e certificada por profissional qualificado 

na área contábil, conforme o art. 92, parágrafo único, da Lei Estadual nº 287 de 

dezembro de 1979. Neste momento, deverão ser observados os requisitos para 

o adiantamento previstos no art. 2º e alíneas “a” a “e”, inciso I, art. 3º, do 

Decreto Estadual nº 3.147 de 28 de abril de 1980. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/ec546e9e252ee4ce032565cc0071c428
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/ec546e9e252ee4ce032565cc0071c428
http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
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1.6 – Pagamento 
Entrega de valores pela despesa, após sua regular liquidação, através da 

tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos 

bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento 

(Art. 62 e 65, caput, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964). 

 

1.7 – Ordenador de Despesa 
Toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem reconhecimento de 

dívida, emissão de empenho, autorização de pagamento, concessão de 

adiantamento, suprimento de fundos ou dispêndio de recursos do Estado ou 

pelos quais este responda. (Art. 82, § 3º, da Lei Estadual n° 287, de 04 de 

dezembro de 1979). 

 

1.8 – Alcance 
Serão considerados em alcance os responsáveis por adiantamentos que não 

apresentarem a comprovação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do 

último dia útil do prazo indicado pelo ordenador da despesa para sua aplicação, 

caso em que estarão sujeitos à multa e à competente tomada de contas, 

consoante art. 109, § 1º, da Lei Estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979, 

observado o disposto no § 2º do artigo supracitado. 

 

1.9 – Material de Consumo 
É o material de utilização contínua e de reposição periódica, que não pode ser 

incorporado ao patrimônio, e que em razão de seu uso corrente, perde 

normalmente a sua identidade física e/ou tem sua utilização delimitada de 

durabilidade. Ex.: papel ofício, lâmpada, tinta, material de higiene, de limpeza e 

outros da mesma natureza. 

 

1.10 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física 
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física. Ex: 

carpinteiros, pedreiros, encanadores, pintores e outros prestadores de serviços 

não constituídos como empresa (Pessoa Jurídica). 

 

1.11 – Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 
Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas, 

devidamente habilitadas com CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), 

Inscrição Municipal e/ou Inscrição Estadual. 

 

2 – Legislação 

                                                      

A concessão do adiantamento, sua aplicação e a respectiva prestação de 

contas estão fundamentadas pelos artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 4.320 de 

17 de março de 1964, Lei Estadual nº 287 de 04 de dezembro de 1979 e 

Decreto Estadual nº 3.147 de 28 de abril de 1980; Decreto Estadual n° 43.463 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/ec546e9e252ee4ce032565cc0071c428
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/ec546e9e252ee4ce032565cc0071c428
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/ec546e9e252ee4ce032565cc0071c428
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/ConsulSitCadastralCNPJ.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/ConsulSitCadastralCNPJ.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/ec546e9e252ee4ce032565cc0071c428?OpenDocument
http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=77396033196000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A3030172&_adf.ctrl-state=depasgat7_9
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de 14 de fevereiro de 2012, Resolução SEF n.º. 3.047 de 13 de julho de 1999 e 

Deliberação TCE-RJ nº 198 de 23 de janeiro de 1996. 

 

3 – Concessão 

                                                                                                                                

O adiantamento será concedido para fazer face às pequenas despesas que 

não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação e que envolvem 

compras e serviços, para pagamento à vista ou no prazo de sua aplicação, 

incluindo aquisição de material permanente. 
 

A possibilidade de aquisição de materiais permanentes com recursos de 

adiantamento fica restrita a casos excepcionais, devidamente justificados e 

reconhecidos pelo Ordenador de Despesa e em consonância com as normas 

que disciplinam a matéria, desde que caracterizada a inexistência de cobertura 

contratual, a eventualidade da contratação e a inocorrência do fracionamento 

da despesa.  A realização dessas despesas deve observar os mesmos 

princípios que regem a Administração Pública – Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência, bem como o princípio da isonomia da 

aquisição mais vantajosa para a Administração Pública, desde que não exceda 

5% (cinco por cento) do limite estabelecido na alínea “a”, inciso II do art. 23 da 

Lei 8.666, de 1993, considerando o conceito de adiantamento, para despesas 

que não possam ser submetidas ao processo normal de aplicação. 
 

Segundo a Lei Estadual nº 287/79, aplica-se o regime de adiantamento nos 

seguintes casos: 

 

1 - despesas com diligências policiais; 

2 - despesas eventuais de gabinete; 

Para fins do disposto na supracitada legislação, são despesas eventuais de 

Gabinete aquelas realizadas à conta de dotações consignadas às Unidades 

Orçamentárias subordinadas diretamente às autoridades mencionadas nos 

incisos I a X do art. 82: 

 

I - o Governador; 
 

II - o Vice-Governador; 
 

III - as autoridades do Poder Judiciário, indicadas por lei ou respectivo 

regimentos; 
 

IV - as autoridades do Poder Legislativo, indicadas no respectivo regimento; 
 

V - o Presidente do Tribunal de Contas; 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=77396033196000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A3030172&_adf.ctrl-state=depasgat7_9
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=77743287820000&datasource=UCMServer%23dDocName%3A105621&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=depasgat7_55
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/deliberacao-por-numero-ou-palavra-chave?p_auth=u43LkuRg&p_p_id=consultaatonormativo_WAR_tcerjatonormativoportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_consultaatonormativo_WAR_tcerjatonormativoportlet_action=doSearch
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/ec546e9e252ee4ce032565cc0071c428?OpenDocument
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VI - o Presidente do Conselho de Contas dos Municípios; 
 

VII - os Secretários de Estado; 
 

VIII - o Chefe do Gabinete Militar; 
 

IX - os titulares de autarquias, de empresas públicas, de sociedades de 

economia mista e de fundações, de acordo com o estabelecido em lei, decreto 

ou estatuto; 
 

X - os Procuradores Gerais do Estado e da Justiça e o Procurador Chefe do 

Ministério Público Especial. 

 

3 - despesas miúdas de pronto pagamento; 
 

São despesas miúdas de pronto pagamento aquelas que, em compras e 

serviços, limitarem-se à importância de até 5% do valor estabelecido na alínea 

"a", inciso II, do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, para 

pagamento à vista ou no prazo de aplicação do adiantamento. O citado limite é 

calculado como R$ 4.000,00 desde o ano de 1998 (Art. 5º, inciso I, do Decreto 

Estadual nº 3.147/80). 

 

4 - despesas extraordinárias ou urgentes; 
 

São despesas extraordinárias ou urgentes aquelas cuja não realização 

imediata possa causar prejuízo à Fazenda Pública ou interromper o curso de 

atendimento dos serviços a cargo do órgão responsável. 

 

5 - despesas de caráter secreto ou reservado; 
 

Constituem despesas de caráter secreto aquelas realizadas no interesse da 

segurança do Estado e da manutenção da ordem política e social. As despesas 

de caráter reservado são aquelas efetuadas com diligências que exigem 

determinado grau de sigilo, por limitado período de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
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Naturezas Orçamentárias de Despesa Apropriadas ao Empenhamento 

 
 Categoria da despesa 

Despesas Correntes 
Despesas de 

Capital 

            Elemento da  
               Despesa 
Tipo da 
Despesa 

Material de 
Consumo 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa 
Física 

Outros 
Serviços de 
Terceiros – 

Pessoa 
Jurídica 

Obrigações 
Tributárias e 
Contributivas 

Equipamentos 
e Material 

Permanente 

Despesas Miúdas de 
Pronto Pagamento 

3.3.90.30.94 3.3.90.36.94 3.3.90.39.24 3.3.90.47.94 4.4.90.52.94 

Despesas com 
Serviços de Caráter 
Secreto / Reservado 

3.3.90.30.95 3.3.90.36.95 
3.3.90.39.25 

e 
3.3.90.39.26 

3.3.90.47.95 4.4.90.52.95 

Despesas Eventuais 
de Gabinete 

3.3.90.30.96 3.3.90.36.96 3.3.90.39.53 3.3.90.47.96 4.4.90.52.96 

Despesas 
Extraordinárias ou 

Urgentes 
3.3.90.30.98 3.3.90.36.98 3.3.90.39.54 3.3.90.47.98 4.4.90.52.98 

 

A seguir, é apresentado o quadro com os limites de valor para concessão de 

adiantamento, de acordo com o art. 5° do Decreto n° 3.147 de 28 de abril de 

1980: 

 

Tipo da despesa Limite definido no Decreto Valor atual 

calculado 

Despesas miúdas de 

pronto pagamento 

Até 5% (cinco por cento) do 

limite estabelecido na alínea 

"a" do inciso II do art. 23 da 

Lei nº 8.666, de 21 de julho 

de 1993 

R$ 4.000,00 

 

Despesas com 

diligências policiais; 

Despesas eventuais 

de Gabinete; ou  

Despesas de caráter 

secreto ou reservado 

 

 

Até 05 (cinco) vezes o valor 

máximo previsto para 

despesas miúdas de pronto 

pagamento 

 

R$ 20.000,00 

http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=financeira&file=/legislacao/financeira/basica/leis_federais/lei_fed_8666.shtml
http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=financeira&file=/legislacao/financeira/basica/leis_federais/lei_fed_8666.shtml
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Despesas 

extraordinárias ou 

urgentes 

Até 05 (cinco) vezes o valor 

máximo previsto para 

despesas miúdas de pronto  

pagamento 

R$ 20.000,00 

Despesas 

extraordinárias ou 

urgentes com 

aquisição de gêneros 

alimentícios 

Até 10 (dez) vezes o valor 

máximo previsto para 

despesas miúdas de pronto 

pagamento (independendo 

de autorização do 

Governador do Estado) 

R$ 40.000,00 

 

A quantidade de adiantamentos também é limitada nos órgãos do Poder 

Executivo, sendo autorizados até 12 (doze) adiantamentos por exercício para 

cada Unidade Orçamentária. 
 

A critério do titular da Unidade Orçamentária, o limite previsto neste artigo 

poderá ser acrescido de tantas cotas de 12 (doze) autorizações de 

adiantamento quantas forem as unidades administrativas integrantes da 

Unidade Orçamentária (Art. 6º, parágrafo 1º, do Decreto Estadual nº 3.147/80). 

Considera-se unidade administrativa aquela que possui três características: 

pessoal, patrimônio e competência própria, podendo, em casos excepcionais, 

ser consignada dotação própria para a unidade, conforme o art. 14, parágrafo 

único, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 
 

Excepcionalmente poderá ser concedida autorização para a realização de 

despesa acima dos limites de valor ou de quantidade de adiantamento. Para 

tanto, o titular da Secretaria interessada ou a autoridade competente das 

entidades sujeitas ao sistema de unidade de tesouraria deverá elaborar 

exposição fundamentada dos motivos. A solicitação será encaminhada 

juntamente com parecer da Secretaria de Estado de Fazenda ao Governador, 

que decidirá sobre a autorização, consoante art. 7º, parágrafo único, do 

Decreto Estadual nº 3.147/80. 

 

OBS.: É vedada a realização de despesas, sob a forma de adiantamento, à 

conta de dotações destinadas a pagamento de pessoal, obrigações patronais e 

de compromissos vinculados à dívida pública, consoante § 5º do art. 1º do 

Decreto Estadual nº 3.147/80. 

 

http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm
http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
http://www.rj.gov.br/web/sefaz/exibeconteudo?article-id=259143
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4 – Princípios para Concessão de Adiantamentos                                                                       

O valor do adiantamento é definido e autorizado pela autoridade ordenadora de 

despesas, sendo somente concedido ao servidor que: 

 não se encontre em alcance; 

OBS.: Considera-se servidor em alcance o que não prestou contas do 

adiantamento recebido no prazo estabelecido, ou, tendo efetuado a 

prestação, que as contas tenham sido impugnadas. 
 

 não seja detentor de 2 (dois) adiantamentos pendentes de prestação de 

contas; 

 esteja em efetivo exercício; 

 não esteja respondendo a inquérito administrativo; e 

 não seja autoridade ordenadora de despesa ou do pagamento do 

adiantamento. 

 

5 – Licitação                                                                              

 

A finalidade do suprimento de fundos é atender a despesas que não possam 

aguardar o processo normal, ou seja, é exceção quanto a não realização de 

procedimento licitatório. 

 

A capitulação legal das despesas de adiantamento cuja licitação seja 

dispensável é feita da seguinte forma, conforme disposto no art. 4º do Decreto 

Estadual nº 3.147/80 e art. 217, § 3º, da Lei Estadual nº 287/79: 

 Para despesas miúdas de pronto pagamento: obras até 50 vezes o Valor 

de Referência e nos serviços, compras e despesas miúdas e de pronto 

pagamento, até 5 vezes o Valor de Referência. (art. 217, parágrafo 3, 

alínea “i” da Lei Estadual n° 287/79). 

 

 Para despesas com diligências policiais; eventuais de gabinete; 

extraordinárias ou urgentes; de caráter secreto ou reservado: casos de 

emergência, caracterizada a urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar grave prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, bens ou serviços. (Art. 217, parágrafo 3, alínea “h” da 

Lei Estadual nº 287/79). 

 
Caso a dispensa para a despesa por adiantamento seja capitulada pelo art 

217, parágrafo 3, alínea “h” da Lei Estadual n° 287/79, essa será 

imediatamente justificada perante a autoridade superior, que a ratificará ou 

não, e, sendo o caso, promoverá a responsabilidade de quem a determinou 

(Art. 217, parágrafo 4º, da  Lei Estadual nº 287/79). 
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Se a despesa por adiantamento estiver sujeita à licitação, esta deverá realizar-

se antes da concessão e os elementos do processamento da licitação 

instruirão a requisição do adiantamento (Art. 3º, parágrafo único do Decreto 

Estadual nº 3.147/80). 

 

6 – Requisição de Adiantamento  

                                               

A requisição do adiantamento será feita ao ordenador de despesa, ou 

autoridade por ele delegada. À autoridade requisitante é reconhecida a 

condição de corresponsável pela aplicação e prestação de contas dos 

adiantamentos (Art. 2º, 13 e 21 do Decreto 3.147/80). 
 

Segundo o art. 2° do referido Decreto, a requisição do adiantamento conterá: 

 

I - classificação funcional programática da despesa imputada ao crédito 

orçamentário ou adicional; 

II - nome, cargo ou função e matrícula do servidor a quem deverá ser entregue 

o adiantamento; 

III - indicação em algarismos e por extenso da importância a ser entregue; 

IV - prazo para aplicação do adiantamento, não superior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da autorização, o qual não ultrapassará o dia 31 de 

dezembro do exercício da concessão; 

V - indicação do tipo de licitação ou de sua dispensa (artigo 104, II, "b", da Lei 

n.º 287/79); 

VI - finalidade do adiantamento;  

VII - a declaração de que inexiste material da espécie no almoxarifado. 

 

7 – Aplicação 

                                                                         

É a realização de despesa utilizando-se verba de adiantamento, respeitando 

tanto o objeto quanto os limites e prazos fixados no Regulamento do 

Adiantamento. 
 

Os órgãos concedentes deverão emitir uma autorização para abertura de conta 

corrente bancária em nome do servidor responsável pelo adiantamento, 
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vinculada ao valor do adiantamento a ser depositado (Resolução SEF n.º. 

3.047/99). 
 

O prazo máximo para efetuar as despesas é de 60 dias corridos, a partir da 

data da autorização do adiantamento (Art. 12 do Decreto n.º 3.147/80 e art. 

105, parágrafo único, da Lei 287/79). 
 

Qualquer despesa relativa ao adiantamento somente poderá ser efetuada após 

a sua autorização, cujo pagamento, entretanto, só será permitido após o seu o 

recebimento. Não se incluem na disposição citada as aplicações efetuadas a 

título de reembolso de despesas, no mesmo exercício, no interesse de 

processo judicial em que o Estado seja parte, obedecidas as normas, 

condições e finalidades para as quais o adiantamento foi requisitado (Art. 8º e 

art. 14 do Decreto n.º 3.147/80). 
 

Os saldos de adiantamento não utilizados e as importâncias retidas a favor de 

terceiros, deverão ser recolhidos até o último dia do prazo indicado no ato da 

concessão do adiantamento, consoante o art. 12, inciso III, do Decreto n.º 

3.147/80. 

 

A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE ADIANTAMENTO 

DEVERÁ OCORRER MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA GUIA DE 

RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GRE), CONFORME 

DETERMINA O DECRETO ESTADUAL N° 45.169/2015 E A RESOLUÇÃO 

SEFFAZ N° 870/2015, OBEDECENDO ÀS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO 

ITEM 3.3.1 DA ROTINA CONOR/SUNOT/CGE n.º 002/2015. 

 

As despesas miúdas, para as quais não haja possibilidade de obtenção de 

recibos, serão relacionadas pelo responsável e visadas pela autoridade 

requisitante, como por exemplo, passagens de ônibus (Art. 107, § 5º, Lei 

Estadual n° 287/79). 
 

As notas fiscais ou faturas e outros comprovantes da despesa serão expedidos 

em nome do Estado, com indicação do órgão interessado, e os respectivos 

recibos de pagamento, constantes do próprio documento, serão passados 

pelas firmas com a declaração expressa do recebimento. No caso de 

pagamento por cheque, deverá ser mencionado o seu número e a data de 

emissão. (Art. 107, § 2º, Lei Estadual 287/79). 
 

Todo material adquirido, sendo vedada a aquisição sem prévia constatação de 

sua existência no almoxarifado, consoante art. 12, inciso V do Decreto nº 
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3.147/80, ou serviço prestado deve ser especificado claramente no documento 

fiscal (valores, quantidade, etc.). 
 

Todos os documentos fiscais comprovantes de despesas deverão conter 

atestação por dois servidores, que não o responsável pelo adiantamento ou a 

autoridade ordenadora de despesa, do recebimento do material ou a prestação 

do serviço. A autoridade requisitante dará o visto (Art. 12, § 4º, do Decreto nº 

3.147/80). 
 

Todo adiantamento só poderá ser aplicado e devolvido dentro do exercício 

financeiro (ano) em que foi concedido. (Art. 12, § 5º, do Decreto nº 3.147/80). 
 

O responsável por adiantamento é tido como preposto da autoridade 

requisitante, que, por sua vez, é corresponsável pela aplicação dos recursos.    
 

A aplicação das penalidades previstas no art. 282 da Lei estadual 287/79 far-

se-á, sucessivamente, ao detentor do adiantamento e à autoridade requisitante. 

(Art. 108 da Lei estadual nº 287/79) 

 

O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos 

causados na aplicação de adiantamentos (Art. 13, § 1º, do Decreto 3.147/80). 
 

OBS.: Atentar aos tópicos sobre legislação no Manuais do Gestor - Aspectos 

Tributários - Módulo II, com referência a IRRF, e INSS sobre autônomos, 

aplicáveis sobre as despesas de adiantamentos. 

 

8 – Como Comprovar   

                                                          

O Processo de Comprovação de Adiantamento deverá ser instruído com os 

seguintes elementos (Art. 16 do Decreto n.º 3.147/80): 

 

1. Cópia da Nota de Empenho; 

2. Recibo do depósito bancário efetuado; 

3. Mapa discriminativo da despesa realizada; 

4. Comprovante de despesas realizadas numeradas seguidamente; 

5. Comprovante do recolhimento do saldo do adiantamento, se houver; 

6. Cópia da NAR (se for o caso);  

7. Cheques não utilizados; 

8. Extrato da conta bancária, com o saldo zerado. 

9. Comprovante emitido pelo almoxarifado da inexistência do material em 

estoque. 
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 De acordo com o art. 16, § 2º, do Decreto n.º 3.147/80, todas as 

despesas efetuadas terão como comprovantes as primeiras vias de 

Notas Fiscais, com data contemporânea ou posterior à da autorização 

do adiantamento, salvo o disposto no artigo nº 14 do Decreto 3.147/80. 
 

 Nos documentos fiscais de prestação de serviço, que correspondam a 

conserto, reparos e manutenção de bens patrimoniais, o responsável 

deve indicar o nº de tombamento dos itens envolvidos.  
 

 Somente serão aceitas como comprovantes de despesas as primeiras 

vias de Nota Fiscal ou documento equivalente, no caso de não 

obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal. No caso de extravio ou 

inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia 

do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal 

competente. 
 

 Quaisquer retificações nas peças dos processos deverão ser feitas com 

tinta carmim, sem rasuras, no texto e na emenda, de modo a ficarem 

legíveis os caracteres anteriores, devendo ser ressalvadas, datadas e 

assinadas, ainda a tinta carmim, pelo primitivo signatário ou substituto 

legal (Art. 291 da Lei 287/79). 
 

 Nenhuma comprovação será examinada sem que estejam recolhidos o 

saldo não utilizado e as importâncias porventura retidas em favor de 

terceiros (Art. 16, § 1º, do Decreto 3.147/80). 

Caso o responsável pelo adiantamento se encontre impedido de prosseguir 

com a aplicação, esta será interrompida e caberá à autoridade requisitante 

promover a comprovação do adiantamento. Neste caso, o processo de 

comprovação deverá conter os documentos que comprovem a ocorrência do 

impedimento do responsável. 
 

O impedimento poderá decorrer de força maior ou de afastamento provisório da 

função pública, devidamente comprovado por meio hábil. Entende-se como 

interrompida, a aplicação que deixar de ser efetuada por impedimento do 

responsável, definitivo ou provisório, que exceda o prazo de aplicação do 

adiantamento (art. 114, parágrafos 1° e 2°, da Lei Estadual nº 287/79). 
 

Quando da aquisição de bens permanentes, cópia da nota fiscal 

correspondente deverá ser encaminhada ao responsável pelo controle 

patrimonial da Unidade, para a devida incorporação, bem como as 

Coordenadorias Setoriais de Contabilidade, para acompanhamento e controle 

dos registros. As Unidades administrativas deverão encaminhar estes tipos de 

notas fiscais ao Setor de Patrimônio, que procederá às incorporações 
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necessárias. Em ambos os casos, a remessa das cópias das notas fiscais 

deverá ser formal e indicar a expressão:  

 

“ADQUIRIDO COM VERBA DE ADIANTAMENTO, CONFORME 

PROCESSO...” 

 

9 – Prazos para a Prestação de Contas                                  
 

O prazo para que os responsáveis pelo adiantamento prestem contas da 

aplicação dos recursos é de até 30 (trinta) dias contados do último dia útil do 

prazo para a aplicação (Art. 15, caput, do Decreto n.º 3.147/80). 
 

A autoridade requisitante deverá entregar o processo de comprovação do 

adiantamento à Coordenadoria Setorial de Contabilidade ou órgão de 

contabilidade equivalente dentro do prazo de até 5 dias úteis, a contar do seu 

recebimento (Art. 19 do Decreto n.º 3.147/80). 
 

A Coordenadoria Setorial de Contabilidade ou órgão de contabilidade 

equivalente disporá de 25 (vinte e cinco) dias para exame do processo, e 

parecer conclusivo, não se computando nesse prazo o período necessário ao 

cumprimento de exigência, o qual não poderá exceder de 20 (vinte) dias (Art. 

20, do Decreto n.º 3.147/80). 
 

O Ordenador da Despesa terá o prazo de (05) cinco dias, a contar do seu 

recebimento para aprovar ou impugnar a comprovação (§ único do art. 20, do 

Decreto n.º 3.147/80). 
 

A comprovação do adiantamento, se aceita, será certificada pela 

Coordenadoria Setorial de Contabilidade ou órgão de contabilidade equivalente 

(Art. 22, do Decreto n.º 3.147/80). 
 

Caso a prestação de contas seja impugnada, o ordenador de despesas 

encaminhará o processo à Coordenadoria Setorial de Contabilidade ou órgão 

de contabilidade equivalente para registro contábil definitivo da 

responsabilidade do servidor e tomada de contas. 
 

O processo impugnado será examinado pela Auditoria Geral do Estado que, se 

não aceitar a impugnação, poderá expedir certificado de regularidade da 

despesa ou, se não aceitar como regular a despesa, fixará prazo para a 

adoção de providências corretivas. Findo o prazo fixado para a correção do 

processo, a Auditoria Geral do Estado emitirá o certificado de regularidade ou 

irregularidade da despesa, conforme for o caso (Art. 23, do Decreto n.º 

3.147/80 e art. 29 do Decreto n° 43.463/12). 
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Os processos que houverem sido impugnados serão encaminhados com o 

certificado emitido pela AGE ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, através da Secretaria que tenha efetuado a despesa ou a 

que esteja vinculada a autarquia (Art. 24, do Decreto n.º 3.147/80 e art. 26 do 

Decreto 43.463/12). 

 

10 – Orientações Previdenciárias                                  

CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR (PATRONAL) 

 

Corresponde a 20% (vinte por cento) do valor do serviço prestado e é devida 

pelo contratante, em regra, devendo ser empenhada na natureza de despesa 

3.3.90.47.XX – Obrigações Tributárias e Contributivas. 

 

CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 

 

A partir da Lei Federal nº 10.666/03, art. 4º, produzindo efeitos a contar de 01 

de abril de 2003, passou a ser dever da pessoa jurídica tomadora de serviço 

arrecadar as contribuições previdenciárias do contribuinte individual a seu 

serviço mediante desconto na remuneração paga, devida ou creditada a este 

segurado, bem como recolher esse produto arrecadado no mesmo prazo 

estipulado ao autônomo, pelo art. 30 da Lei Federal nº 8.212/91, retendo 11% 

(onze por cento), consoante art. 21 da lei supracitada, constituindo em 

obrigações acessórias a Previdência Social (Informações em SEFIP/GFIP). 

 

O contratante deve efetuar retenção de 11% (onze por cento) do total pago à 

pessoa física prestadora do serviço até o limite máximo do salário contribuição 

estabelecido pela Previdência Social. 

 

Exemplo: Valor da prestação do serviço: R$ 500,00 

Valor da retenção: R$ 500,00 x 11% = R$ 55,00 

 

Limite Máximo de Contribuição 

 

O Limite máximo de contribuição será o estabelecido pela Portaria 

Interministerial MPAS/MF, atualmente 11% de R$ 4.663,75 = R$ 513,01. 

 

PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 13, DE 09 DE JANEIRO DE 

2015 - DOU DE 12/01/2015 

 

Caso o prestador do serviço comprove, por meio de guia autenticada, já haver 

efetuado recolhimento parcial ou total do limite máximo de contribuição do mês 
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de competência da retenção, este valor deverá ser deduzido da retenção a ser 

efetuada. 

 

Exemplo: Caso a remuneração do contribuinte, paga for de R$ 2.000,00, a 

contratante será obrigada a reter, no ato do pagamento, o valor de R$ 220,00 

(11% de R$ 2.000,00). 
 

Por outro lado, se o contribuinte individual (definido pelo art. 9º, inciso V, do 

Decreto Federal nº 3.048/99) prestar serviços a mais de uma empresa, no 

mesmo mês, sendo que na empresa “1” o pagamento foi de R$ 2.000,00 (o 

recolhimento obedecerá à sistemática antes referida), e na outra, empresa “2”, 

foi de R$ 2.700,00, obrigatoriamente ele irá contribuir sobre o valor máximo de 

contribuição (R$ 4.663,75). A base de cálculo para retenção na empresa “2” 

será de R$ 2.663,75 (diferença entre R$ 4.663,75 - R$ 2.000,00), devendo esta 

reter o percentual de 11%, que é equivalente a R$ 293,01. Neste caso, o 

contribuinte individual não recolherá através do carnê, pois o somatório das 

contribuições retidas perfaz o teto máximo de contribuição. 

 

No caso de entidade beneficente ou de assistência social isenta das 

contribuições sociais patronais, a contribuição a ser descontada corresponderá 

a 20% (vinte por cento) da remuneração paga, devida ou creditada ao 

contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário-de-

contribuição (R$ 4.663,75). 
 

O disposto nesta orientação não se aplica quando houver contratação de 

Contribuinte Individual por outro Contribuinte Individual equiparado a Empresa, 

ou por Produtor Rural Pessoa Física ou por Missão Diplomática e Repartição 

Consular de Carreira Estrangeira. 
 

O recibo do prestador do serviço deve ser elaborado em 02 (duas) vias: uma 

para ser entregue ao credor e outra para ser anexada aos respectivos autos 

quando da comprovação do adiantamento. 
 

É vedado o recolhimento, em documento de arrecadação, de valor inferior a R$ 

10,00 (dez reais), consoante art. 398 da Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 

de novembro de 2009. 

  

Atenção: Caso o prestador do serviço não possua o nº do PIS nem o NIT, o 

mesmo deverá providenciá-los. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/mf-rfb/2009/971/971.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/mf-rfb/2009/971/971.htm
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11 – Contabilização dos Adiantamentos Concedidos: Aspectos Gerais e 

as Rotinas Contábeis                                                                

O adiantamento é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um 

servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa 

orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário 

percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e 

pagamento. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque 

patrimonial, pois, no momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio 

líquido. Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que 

ocorre o registro de um passivo, há também a incorporação de um ativo, que 

representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser 

efetuado pelo suprido, ou a devolução do numerário adiantado.  
 

A obrigação é baixada do passivo junto com o registro da saída dos recursos 

de Bancos no momento do pagamento. 
 

Assim, após a comprovação do gasto com o adiantamento e da respectiva 

aprovação da prestação de contas, haverá o reconhecimento das despesas 

que foram efetuadas com os recursos do adiantamento, pelo valor efetivamente 

utilizado, sob o aspecto patrimonial e a baixa do respectivo ativo que 

representa o direito a receber. O reconhecimento dessas despesas será 

contabilizado em uma conta de variação patrimonial diminutiva. 

 

Caso não seja entregue a prestação de contas da aplicação dos recursos do 

adiantamento, ou for entregue fora do prazo previsto, o servidor será inscrito 

em conta de Diversos Responsáveis. Ressalte-se que em relação ao servidor 

responsável inscrito em Diversos Responsáveis, após a entrega e aprovação 

da prestação de contas ou ressarcimento do valor correspondente, a baixa da 

responsabilidade deverá ser efetuada no SIAFEM. 
 

No caso de despesas efetuadas com recursos do adiantamento para aquisição 

de material de consumo, deve-se proceder também ao registro no SIAFEM da 

entrada e saída do material no almoxarifado quando da prestação de contas 

pelo suprido. 

Os valores de adiantamento não utilizados e que são devolvidos no mesmo 

exercício da concessão serão contabilizados como anulação da despesa. 

Esses valores anulam total ou parcialmente o direito de adiantamento 

registrado no Ativo, em contrapartida à entrada do valor devolvido em Bancos. 
 

Os valores devolvidos em exercício seguinte ao da concessão serão 

contabilizados como receita do exercício em que se der a devolução. 
 

A seguir, encontram-se discriminados os registros contábeis referentes a 

adiantamentos conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: 
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a) PELO EMPENHAMENTO DA DESPESA  

Utilizar o evento 40.0.091 que registrará a Despesa Empenhada, conforme 

roteiro contábil a seguir: 
 

Débito : 6.2.2.1.1.01.01 – CRÉDITO DISPONÍVEL 

Crédito: 6.2.2.9.1.01.01 – EMPENHOS A LIQUIDAR – POR EMISSÃO 

 

ATENÇÃO: O empenho referente a adiantamento deve ser emitido 

obedecendo a classificação orçamentária apropriada, de acordo com o item 3 

(Tabela das Naturezas Orçamentárias). 
 

OBSERVAÇÃO: É possível emitir mais de um empenho para um único 

servidor, relativo a um único adiantamento. O que deve ser analisado é o limite 

financeiro específico para o tipo de adiantamento a ser concedido. Assim, um 

adiantamento de R$ 4.000,00 (despesas miúdas e de pronto pagamento, por 

exemplo), poderá ter um empenho no elemento 30, outro no 36, outro no 47 e 

mais um no 39, todos tendo como favorecido o mesmo servidor, desde que a 

soma desses empenhos não ultrapasse o valor individual para concessão 

legalmente estabelecido no processo administrativo. Vale ressaltar que é 

possível fazer um único empenho no SIAFEM/RJ quando a diferenciação da 

natureza de despesa de adiantamento se der apenas no subelemento.  
 

b) PELA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  

Utilizar o evento 51.0.018 que registrará o saldo em conta do Passivo 

Circulante e um crédito a receber no Ativo Circulante, conforme roteiro contábil 

detalhado a seguir: 
 

Débito : 1.1.3.1.1.01.04 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

Crédito: 2.1.3.1.1.01.02 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

Débito : 6.2.2.9.1.01.01 – EMPENHOS A LIQUIDAR – POR EMISSÃO 

Crédito: 6.2.2.9.2.01.01 – EMPENHOS LIQUIDADOS 

 

ATENÇÃO: Deverá ser informado a Natureza de Despesa Orçamentária mais 

apropriada, de acordo com o item 3 (Tabela das Naturezas Orçamentárias). 
 

c)  PELO PAGAMENTO DA DESPESA  

Utilizar o evento 70.0.278 que registrará a baixa do Passivo Circulante, com 

saída de recursos de banco e baixa da disponibilidade financeira: 

 

Débito : 2.1.3.1.1.01.02 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  

Crédito: 1.1.1.1.1.03.ZZ – BANCO C/ MOVIMENTO 

Débito : 5.2.2.9.3.01.01 – DESPESAS PAGAS – POR EMPENHO 

Crédito: 6.2.2.9.3.01.01 – DESPESA PAGA P/ CÉLULA DESPESA C/ ND DETALHADA 

Débito : 8.2.1.1.1.01.01 – CONTRAPARTIDA DE DISPONIBIL. FINANCEIRA P/ FR 

Crédito: 7.2.1.1.1.01.01 – DISPONIBILIDADE FINANCERIA P/ FR 
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d) PELA NÃO APROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO OU AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Utilizar o evento 54.0.523 que registrará a baixa da conta Adiantamentos 

Concedidos (ativo circulante) para a conta Diversa Responsável (ativo 

circulante), até ulterior baixa por decisão do TCE/RJ, conforme preceitua a 

Resolução TCE/RJ nº 198/1996. 

 

Débito: 1.1.3.4.1.01.08 – CRÉD. P/ DANOS AO PATRIMÔNIO – ADIANT. CONCED. 

Crédito: 1.1.3.1.1.01.04 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

 

e) PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 
 

Utilizar o evento 54.0.411 para reconhecer as despesas efetuadas, quando da 

aplicação do adiantamento concedido. 

 

Débito : 3.3.X.X.1.XX.YY* 

Crédito: 1.1.3.1.1.01.04 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

 

* Utilizar a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) que corresponda às 

despesas efetivamente realizadas com recursos de adiantamento. 

 

f) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DA 

GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GRE) 

NO EXERCÍCIO DE SUA CONCESSÃO 

 

A devolução de saldo remanescente de adiantamento deverá ocorrer mediante 

a utilização da Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro (GRE), 

obedecendo às orientações contidas no item 3.3.1 da rotina 

CONOR/SUNOT/CGE n.º 002/2015, conforme modelo de contabilização 

abaixo: 

 

Devolução de Recursos Não Utilizados – ADIANTAMENTO DE DESPESAS 
 
SIAFEM2015-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )  
                                                      USUARIO :  
DATA EMISSAO          : DDMMM2015                     NUMERO  : 2015NL _____ 
UNIDADE GESTORA       : XXXXXX 
GESTAO                : 0000X 
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :  
GESTAO FAVORECIDA     :  
 
 
EVENTO   INSCRICAO DO EVENTO  CLASSIFICACAO  FONTE       V A L O R 
560598   NULO                 NULO         0XX000000      XXX,XX 
540860   2015NEXXXXX          3XXXXXXXX    0XX000000      XXX,XX 
580315   NULO                              089000000      XXX,XX 
 
HISTÓRICO: REGULARIZAÇÃO DA CONTA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS VIA GRE COM RECUPERAÇÃO 
DA DESPESA CORRESPONDENTE. 

 

Informar a fonte de 

recursos apropriada 

(Ex: 10, 01, etc). 

Informar a fonte de 

recursos original que 

custeou a despesa 

inicialmente. 
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Efeitos Contábeis: 

 

UGA UG2 
 Débito Crédito  Débito Crédito 

1.1.3.8.1.02.05 1.1.3.1.1.01.04   

7.2.1.1.1.01.01 7.2.1.1.1.01.01   

6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.1.3.03.01 
8.9.3.1.1.01.04 
6.2.2.9.3.01.01 
8.9.9.2.3.01.01 
6.2.2.9.1.04.LL 
6.2.2.9.1.05.03 

6.2.2.9.1.01.01 
6.2.2.1.3.01.01 
8.9.3.1.1.01.01 
5.2.2.9.3.01.01 
7.9.3.1.1.02.01 
6.2.2.9.1.02.LL 
6.2.2.9.1.05.01 

  

 

Obs.: Caso a devolução de recursos não utilizados a título de adiantamento, 

custeados com FR do Tesouro Estadual se dê em conta do tipo “C”, o órgão 

deverá transferir tais recursos através de Programação de Desembolso – PD 

pelo uso do evento 70.0.707 para a Conta Única, gerando um saldo a conta 

1.1.3.8.1.02.02 – Ordens Bancárias Emitidas a Compensar, com reflexo no 

LISCONTIR – EQUAÇÃO 034, que será regularizada pela UG 999900 quando 

do ingresso dos recursos à Conta Única.  

 

ATENÇÃO: Conforme § 1°, do art. 6°, do Decreto n.º 44.697/2014, que dispõe 

sobre o encerramento do exercício financeiro de 2014, e dá outras 

providências:  

“os eventuais saldos de adiantamento não utilizados deverão ser recolhidos, pelos seus  

 responsáveis, até o último dia de expediente bancário do corrente ano.” 

 

g) BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PELA INCORPORAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS 

 

Utilizar o evento 54.0.431 para registro da baixa de adiantamento concedidos 

com incorporação no Ativo Imobilizado de bens móveis adquiridos.  

 

Débito : 1.2.3.1.1.05.YY – BENS MÓVEIS – EXTRA OFSS 

Crédito: 1.1.3.1.1.01.04 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

 

h) REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA 7.9.7.2.1.01.06 - 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

 
Antes de 2012, quando um adiantamento era concedido, ocorria o registro de 

uma despesa no momento da liquidação e o controle dos valores de 

adiantamentos era realizado através de contas do ativo compensado, hoje 

Lançamento referente à reclassificação da 

Disponibilidade por Fonte. Será feita a baixa da 

Fonte 89 de ingressos a classificar e será 

carregado o saldo na fonte correta (Ex.: FNT 10, 

FNT 01,etc) 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/legislacao/financeira/basica/decretos/2014/html.44.967.htm?lve


MÓDULO IV - ADIANTAMENTOS 
 
 

Coordenação de Estudos e Manuais – Superintendência de Normas Técnicas 23 

 

demonstrados por meio da conta 7.9.7.2.1.01.06 - ADIANTAMENTOS 

CONCEDIDOS. 

 

Os órgãos que possuírem saldo na conta 7.9.7.2.1.01.06 - ADIANTAMENTOS 

CONCEDIDOS deverão regularizá-los, a fim de que se enquadrem no novo 

modelo de contabilização, isto é, quando da liquidação, é incorporado um ativo 

de adiantamento que é baixado após a prestação de contas. 

 

Obs.1: As UG’s que permanecerem com saldo na conta 7.9.7.2.1.01.06 

apresentarão inconsistências na equação do LISCONTIR nº 236 - 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (ANTERIOR AO PCASP). 

 

Nesse sentido, com vistas a regularizar o saldo da referida conta, o órgão 

deverá utilizar o evento 58.0.411 juntamente com os eventos 58.0.314 e 

58.0.303, para baixar o saldo ainda existente na conta 7.9.7.2.1.01.06 e 

incorporar o ativo de adiantamento, com contrapartida em conta de ajuste de 

exercícios anteriores. 

 

Débito : 8.9.9.1.1.01.01 – TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES 

Crédito: 7.9.7.2.1.01.06 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  

 

Débito : 1.1.3.1.1.01.04 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

Crédito: 2.3.7.X.1.03.05 – INCORPORACAO DE ATIVOS POR ADIANTAMENTO 

 

Obs.2: O lançamento na conta de ajuste 2.3.7.X.1.03.05 – Incorporação de 

ativos por adiantamento – dependerá da liberação do evento 58.0.303 pelo 

Departamento de Plano de Contas e Tabela de Eventos - DPCTE, sendo 

precedido de elaboração de Nota Técnica , conforme Circular GAB/CGE nº 

002/2014. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/informacao/contabeis/circulares/ci_gab/2014/CIRCULAR-002%202014%20-%20NT%20Ajustes%2029%2005%202014.pdf
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/site_fazenda/informacao/contabeis/circulares/ci_gab/2014/CIRCULAR-002%202014%20-%20NT%20Ajustes%2029%2005%202014.pdf

