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1. DAS DEFINIÇÕES
1.1 O Suprimento de Fundos (ou Adiantamento) consiste na entrega de numerário a
servidor, sempre precedida de empenho prévio na dotação própria da despesa a realizar, e
que a critério do ordenador de despesas, e sob sua inteira responsabilidade, constitui gasto
público que não pode subordinar-se ao processo normal de execução da despesa. É
aplicado nos seguintes casos:
1.1.1 Para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que
exijam pronto pagamento em espécie;
1.1.2 Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em
regulamento;
1.1.3 Para o atendimento de despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujos
valores, em cada caso, não ultrapassarem limites estabelecidos em Portaria do Ministério
da Fazenda.
2. DA SOLICITAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF)
2.1 Conforme determina o Decreto 6.370, de 1º de Fevereiro de 2008, a concessão e a
aplicação de suprimento de fundos deverá ser realizada mediante a utilização do Cartão de
Pagamentos do Governo Federal (CPGF).
2.2 O suprido deverá preencher o formulário CADASTRO DE PORTADOR, disponível no sitio
do Banco do Brasil, ou retirá-lo no Departamento de Contabilidade da UFCSPA.
2.3 Após aprovação pelo Ordenador da Despesa e confecção do cartão, deverá o Suprido
dirigir-se ao Banco do Brasil, Agência Setor Público, na Rua Uruguai, 185, para retirar o
Cartão de Pagamentos do Governo Federal.
3. DA CONCESSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.1 A solicitação de suprimento de fundos deverá ser submetida à apreciação da Próreitoria de Administração, mediante abertura de processo no protocolo com
preenchimento de formulário específico, conforme Anexo I.
3.2 Na concessão serão estabelecidos os valores de gasto para a modalidade de fatura e de
saque, necessitando de justificativa, se autorizado algum valor na modalidade saque.
3.3 No momento do preenchimento, o suprido indicará o elemento de despesa que
ocorrerá o gasto, sendo:
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Elemento
33.90.30
33.90.36
33.90.39

Tipo de Gasto
Material de Consumo
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

3.4 O período de aplicação deverá ser de no máximo 90 dias (contatos a partir do momento
da liberação dos recursos pelo Departamento de Contabilidade).
3.5 O prazo para prestação de contas será de no máximo 30 dias (contados do fim do
período de concessão).
3.6 Não será concedido suprimento de fundos:
3.6.1 A servidor responsável por dois suprimentos;
3.6.2 Servidor que tenha, a seu cargo, a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo
quando não houver na repartição outro servidor;
3.6.3 A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado
contas de sua aplicação; e
3.6.4 Servidor declarado em alcance, ou que esteja respondendo a inquérito administrativo.
4. DO LIMITE PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DESPESAS DE PEQUENO
VULTO
4.1 O limite máximo para a concessão de Suprimento de Fundos e despesas de pequeno
vulto são os estabelecidos na Portaria MF n.º 95, de 19 de abril de 2002, quais sejam:
4.1.1 Para Obras e Serviços de Engenharia, valor máximo de concessão R$ 15.000,00
(quinze mil reais), sendo o valor máximo por nota fiscal R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais).
4.1.2 Para Compras e Serviços em Geral, valor máximo de concessão R$ 8.000,00 (oito mil
reais), sendo o valor máximo por nota fiscal R$ 800,00 (oitocentos reais).
TIPO
CPGF

Obras e Serviços de Engenharia
Concessão
Nota Fiscal
R$ 15.000,00 R$
1.500,00

Compras e Serviços em Geral
Concessão
Nota Fiscal
R$
8.000,00 R$
800,00

5. DOS PROCEDIMENTOS DE USO DO CPGF
5.1 O Suprimento de fundos não é regra; é exceção. Quando do seu uso, faz-se necessário
observar o seguinte:
5.1.1 Na aquisição de material de consumo e na contratação de serviços:
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5.1.1.1 Inexistência temporária ou eventual no almoxarifado, no caso de material de
consumo, e, inexistência de cobertura contratual, nos casos de serviços;
5.1.1.2 Se não se trata de aquisições ou contratações de um mesmo objeto, passíveis de
planejamento, e que, ao longo do exercício, possam vir a ser caracterizada como
fracionamento de despesa e, conseqüentemente, como fuga ao processo licitatório; e
5.1.1.3 Se as despesas a serem realizadas estão vinculadas às atividades da unidade e se
servem ao interesse público.
5.2 Na aplicação do suprimento de fundos, o suprido deve tomar os seguintes cuidados:
5.2.1 realizar as despesas exclusivamente dentro do período de aplicação estabelecido no
ato da concessão;
5.2.2 verificar se a despesa a ser realizada se enquadra na classificação orçamentária
especificada no ato da concessão;
5.2.3 evitar o direcionamento a determinados fornecedores, realizando e registrando
pesquisa de preços, sempre que possível;
5.2.4 realizar os pagamentos exclusivamente à vista, sendo proibida a contratação a prazo
ou parcelada;
5.2.5 exigir a emissão dos documentos comprobatórios da realização da despesa,
solicitando sempre Nota Fiscal;
5.2.6 verificar a data de validade do documento fiscal recebido;
5.2.7 controlar o saldo financeiro concedido, dada a vedação para a realização de despesa
sem que haja saldo suficiente para seu atendimento;
5.2.8 observar a legislação tributária pertinente;
5.2.9 solicitar, ao demandante, que ateste a execução dos serviços prestados ou o
recebimento do material adquirido, devendo apor a data e a sua assinatura, seguida do seu
nome legível ou carimbo.
5.2.10 utilizar a transação de saque somente para as ações devidamente autorizadas no ato
da concessão;
5.2.11 recolher ao Tesouro Nacional qualquer saldo em espécie porventura em seu poder;
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5.2.12 não aceitar qualquer acréscimo ao valor da venda em função de a aquisição ser feita
por meio do CPGF;
5.2.13 não realizar despesas em seu período de férias ou afastamentos legais; e
5.2.14 não realizar despesas nos finais de semana, salvo em situações devidamente
justificadas.
6. DO SAQUE
6.1 Nos termos do Decreto n° 6.370/2008 é vedada a utilização do CPGF na modalidade de
saque, exceto:
6.1.1 Decorrentes de situações específicas do órgão ou entidade, no termos do autorizado
pelo Ministro da Educação, através da Portaria n°653, de 28 de maio de 2008, limitando em
20% o total na modalidade saque.
6.2 Quando o suprido efetuar saques por meio do Cartão de Pagamento do Governo
Federal, o valor do saque deverá ser o da despesa a ser realizada.
6.3 Se o valor do saque exceder ao da despesa a ser realizada, o valor excedente deverá ser
devolvido, por intermédio de Guia de Recolhimento da União, código de recolhimento
68808-8 anulação de despesa no exercício, no prazo máximo de três dias úteis a partir do
dia seguinte da data do saque, diminuindo o valor do suprimento a ser utilizado.
6.4 Se o valor excedente do saque a que se refere o item 6.3 for menor do que R$ 30,00,
poderá o suprido permanecer com o valor excedente além do estipulado no item anterior.
Na data em que o valor excedente somar R$ 30,00, o suprido deverá efetuar a devolução.
6.5 Caso permaneça com valores além do prazo estipulado deverá o suprido justificar o
motivo.
6.6 Deverá ser justificado o motivo do saque quando da prestação de contas.
6.7 A nota fiscal paga em espécie deverá ter o seu pagamento atestado pelo fornecedor,
que declarará que a quitação foi dada mediante pagamento em dinheiro .
7. DAS RETENÇÕES
TRIBUTOS FEDERAIS
7.1. De acordo com a IN/SRF n° 1.234, artigo 10, parágrafo único de 11/01/2012, os
pagamentos efetuados por meio de suprimento de fundos à pessoa jurídica, por prestação
de serviço ou aquisição de material de consumo, são isentos de retenção na fonte do
imposto de renda e das contribuições de que trata o artigo 64 da lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
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TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS
7.2. Nos serviços contratos de Pessoa Física – autônomos, o suprido deverá reter 11% do
pagamento. Esse valor será recolhido através de Guia da Previdência Social (GPS), pelo
Departamento de Contabilidade, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente à data de
emissão do Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), através de GPS eletrônico no SIAFI.
Dessa forma, deverá o suprido informar ao Departamento citado os valores retidos para
recolhimento.
7.3. Exemplo:
No caso de uma contratação de um serviço no valor bruto de R$ 1.000,00, será pago R$
890,00 ao fornecedor e R$ 110,00 será recolhido à Previdência Social através de GPS,
conforme demonstrado abaixo:

7.4. A GPS deverá ser recolhida no código de pagamento 2402, no CNPJ da UFCSPA, sendo
as informações do prestador de serviço discriminadas na GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
7.5. Em se tratando de suprimento de fundos para contratação de serviços prestados por
pessoa física, deve ser emitida nota de empenho na natureza de despesa 33.91.47 –
Obrigações Tributárias e de Contribuições, sendo o favorecido do empenho a UG 510001,
Gestão 57202, visando atender as despesas com contribuições previdenciárias patronal.
TRIBUTOS MUNICIPAIS
7.6 Conforme determinado no artigo 41, do decreto n° 15.416, de 20 de dezembro de 2006,
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, não ocorrerá responsabilidade por substituição
tributária no caso do inciso VI, que assim determina: “o preço do serviço for pago por conta
da rubrica, suprimento de fundos ou adiantamento de despesas de pequeno vulto, nos
casos previstos nos incisos VII, VII e X do “caput” do artigo 39”.
8. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA
8.1 Todos os documentos deverão ter a data de emissão igual ou posterior a data da
entrega do numerário, e deverão estar compreendidos dentro do período fixado para
aplicação dos recursos.
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8.2 As principais características dos documentos comprobatórios são:
8.2.1 inexistência de emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas;
8.2.2 emissão feita por quem forneceu o material ou prestou o serviço;
8.2.3 emissor da nota fiscal deve ser o mesmo no qual será realizada a compra no cartão;
8.2.4 favorecido deve ser a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre;
8.2.5 deverão ainda conter obrigatoriamente:
a) a data da emissão;
b) o detalhamento do material fornecido ou do serviço prestado, evitando
generalizações ou abreviaturas que impeçam o conhecimento da natureza das
despesas e da unidade fornecida de materiais ou serviços.
8.3 São considerados documentos comprobatórios da realização da despesa:
8.3.1 no caso de compra de material, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Nota Fiscal
Fatura, Nota Fiscal ou Cupom Fiscal;
8.3.2 no caso de prestação de serviços por pessoa jurídica, Nota Fiscal de Prestação de
Serviços ou Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços;
8.3.3 no caso de prestação de serviços por pessoa física, Recibo de Pagamento de
Autônomo (RPA).
8.3.4 quando houver devolução de recursos sacados, a Guia de Recolhimento da União
referente ao valor sacado e não utilizado.
9. DO FRACIONAMENTO
9.1 O fracionamento da despesa não é caracterizado pela mesma classificação contábil em
qualquer dos níveis, mas por aquisições da mesma natureza funcional.
9.2 É vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório, para
adequação dos valores em diversas notas fiscais.
9.3 Considera-se indício de fracionamento a concentração excessiva de detalhamento de
despesa em determinado subitem.
9.4 Exemplos:
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Subelemento
Material de expediente
Serviços
de
cópias
reprodução

Item da despesa
Agenda, alfinete, borracha, cola, grampeador,lápis, etc.
Registra o valor das despesas com serviços cópias
xerográficas e reprodução de documentos.

10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1 A prestação de contas deverá ser apresentada dentro do prazo de 30(trinta) dias
corridos, contados do término do período de aplicação.
10.2. A comprovação das despesas realizadas deverá estar devidamente atestada por outro
servidor que tenha conhecimento das condições em que estas foram efetuadas, em
comprovante original cuja emissão tenha ocorrido em data igual ou posterior a de entrega
do numerário e compreendida dentro do período fixado para aplicação, em nome do órgão
emissor do empenho.
10.3 Compõem a prestação de contas do suprimento de fundos:
a) a proposta de Concessão de Suprimento;
b) cópia da NE – Nota de Empenho da despesa;
c) relatório de prestação de contas (anexo II);
d) check-list preenchido (anexo III)
e) requisições devidamente assinadas na solicitação e no recebimento com data;
f) os documentos originais (Nota Fiscal/Fatura/Recibo/Cupom Fiscal), emitidos em
nome da UFCSPA, constando o CNPJ da mesma;
g) a Guia de Recolhimento da União – GRU, referente às devoluções de valores
sacados e não gastos em até três dias e aos recolhimentos dos saldos não
utilizados por ocasião do término do prazo do gasto, se for o caso;
h) cópia (s) da (s) fatura(s)
11. DO SISTEMA DO CARTÃO DE PAGAMENTO (SCP)
11.1 Conforme determina a Portaria n° 90, de 24 de abril de 2009, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, o suprido deverá detalhar a aplicação de suprimento
de fundos no sitio do Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br),
através da transação: Acesso ao SIASG/ Login/Serviços do Governo/SCP.

9

11.2 O suprido, após efetuar a despesa com o Cartão de Pagamento do Governo Federal,
deverá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, efetuar o detalhamento da compra.
11.3 A senha para acesso ao referido sistema será fornecida pelo Departamento de
Contabilidade.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A despesa executada por meio de suprimento de fundos 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.
12.2 É vedada a aquisição de material permanente por suprimento de fundos.
12.3 Deverá ser preenchido o check-list (anexo III), em todas as fases do suprimento de
fundos.
12.4 A responsabilidade pelo detalhamento das compras no Sistema do Cartão de
Pagamento (SCP) é do suprido.
13. DA BASE LEGAL
Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;
Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967;
Decreto nº 93.872 de 23 de dezembro de 1986;
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
Portaria MF nº 95, de 19 de abril de 2002;
Instrução Normativa da STN/MF, nº 4, de 30 de agosto de 2004
Portaria nº 41, de 04 de março de 2005;
Decreto nº 5.355, de 25 de janeiro de 2005;
Decreto n° 15.416, de 20 de dezembro de 2006;
Decreto nº 6.370 de 1º de fevereiro de 2008;
Portaria n°653, de 28 de maio de 2008;
Portaria MPOG n° 90, de 24 de abril de 2009;
Manual SIAFI – Ministério da Fazenda – Capítulo 02.11.21;
Manual Controladoria Geral da União (CGU) – Suprimento de Fundos e Cartão de
Pagamento - Pergunta e Respostas.
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ANEXO I
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ANEXO II
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
1 - DADOS DO SUPRIDO
NOME: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cargo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

2 - DADOS DO SUPRIMENTO
R$

Nat. Despesa
Valor Concedido
33.90.XX
3.000,00

Documento Hábil - Nota de Empenho
2013SF0000XX - 2013NE9000XX

N° Processo
23103.00XXXX/2013-XX

3 - PERÍODO
Prazo de Aplicação
XX / XX / XXXX ATÉ XX / XX / XXXX

Limite para Prestação
XX / XX / XXXX

4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA
Ordem

Data Docum.

Credor

Valor da Despesa
EM DINHEIRO
NO CARTÃO

TOTAL

R$

TOTAL NO CARTÃO
DESPESA NO CARTÃO
SALDO A GASTAR

R$
R$
R$

N° N.F.

-

R$

-

5 - SALDO
TOTAL DO SAQUE
R$
DESPESA EM DINHEIRO
VALOR A RECOLHER(GRU) R$

-

3.000,00
3.000,00

6 - TOTAIS

TOTAL GASTO NO SUPRIMENTO
SALDO A ANULAR

R$
R$ 3.000,00

Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX

Carimbo e Assinatura
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ANEXO III
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