
 

 

 

ADIANTAMENTO POR MEIO DE 

CARTÃO CORPORATIVO  

 
 
 

 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 



ADIANTAMENTO 

 

 Recurso concedido a servidor a 

critério e sob a responsabilidade do 

ordenador de despesas com prazo 

certo para aplicação e comprovação 

dos gastos. 



CARTÃO CORPORATIVO DE DÉBITO 

  

 É um meio de pagamento que proporciona 

a Administração Pública mais agilidade, 

controle, modernidade e transparência na 

gestão de recursos. O Cartão Corporativo 

de Débito é emitido em nome da Unidade 

Gestora, com identificação do portador. 



NORMAS QUE REGULAMENTAM O 

ADIANTAMENTO 

 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, arts. 68 e 69; 

Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012; 

Decreto nº 28.908, de 6 de março de 2013. 



PRINCÍPIOS A SEREM OBSERVADOS 

 A realização de despesas por 

adiantamento deve observar os mesmos 

princípios que regem a Administração 

Pública – legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, 

bem como o princípio da isonomia e da 

aquisição mais vantajosa para a 

Administração Pública. 



 
DESPESAS REALIZÁVEIS POR ADIANTAMENTO 
(art. 3º) 

 
1. de pronto pagamento, assim entendidas as que devam ser 

efetuadas para atender a necessidades inadiáveis da 

administração, inclusive aquisição de material e execução de 

serviços, ainda que exista dotação específica, até 25% do valor 

previsto no art. 11 deste Decreto (R$ 1.000,00); 

2. com aquisição de livros, revistas, publicações e obras, peças o 

objetos históricos, artísticos, técnicos e científicos; 

3. de pessoal, salário de presos, internados e educandos; 

4. decorrentes de viagens; 

5. que tenham de ser efetuadas em localidades do interior ou fora do 

Estado; 

6. de caráter secreto, com diligências policiais, judiciais ou 

sindicâncias administrativas ou fiscais; 

7. com aquisição de materiais e objetos em leilões públicos; 

 

 

 



 

DESPESAS REALIZÁVEIS POR ADIANTAMENTO  
Cont. (art. 3º) 

 
8. com reparo, conservação, adaptação e manutenção de bens e 

imóveis, até o limite previsto no art. 11 deste Decreto (R$ 4.000,00); 

9. com aquisição de animais para quaisquer fins; 

10. com festividades e recepções; 

11. com assistência social, desde que emergente; 

12. com alimentos, gêneros alimentícios e forragens para animais,   

quando as circunstâncias não permitirem o regime normal de 

fornecimento; 

13. com seleção, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

14. com exposições, congressos e conferências; 

15. com aquisição de materiais ou execução de serviços, ainda que 

exista dotação específica, até o limite previsto no art. 11 deste 

Decreto (R$ 4.000,00). 

 



CARACTERÍSTICAS DE DESPESAS REALIZÁVEIS 

POR ADIANTAMENTO 

Nas despesas por adiantamento deve ser observado: 

a) Na aquisição de material de consumo: 

 - inexistência temporária ou eventual no almoxarifado; 

 - inexistência de fornecedor contratado/registrado; 

 - se não se trata de aquisições de um mesmo objeto, 

passível de planejamento, e que, ao longo do exercício 

possa vir a ser caracterizadas como fracionamento de 

despesa e, consequentemente, como fuga ao processo 

licitatório; e 

 - se as despesas a serem realizadas estão vinculadas 

às atividades do órgão/entidade. 



CARACTERÍSTICAS DE DESPESAS REALIZÁVEIS 

POR ADIANTAMENTO 

b) Na contratação de serviços: 

 - inexistência de cobertura contratual; 

    - se não se trata de contratações de um mesmo objeto, 

passível de planejamento, e que, ao longo do exercício 

possa vir a ser caracterizadas como fracionamento de 

despesa e, consequentemente, como fuga ao processo 

licitatório; e 

 - se as despesas a serem realizadas estão vinculadas 

às atividades do órgão/entidade. 

 

 



IMPEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE 

ADIANTAMENTO A SERVIDOR (art. 4º) 

1. responsável por dois adiantamento; 

2. responsável por adiantamento que, dentro do 

prazo estipulado, ainda não tenha prestado 

contas; 

3. declarado em alcance; 

4. que esteja com processo de adiantamento 

em diligência;  

5. que esteja respondendo a processo 

administrativo disciplinar. 

 

 



APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Fluxo da aplicação dos recursos (art. 7º) 

Adiantamento 

a servidor 

Conta 

corrente  

BB 

Cartão 

Corporativo 

de Débito 

Estabelecimentos 

comerciais 

Prestadores de 

serviços 

Saques até 25% do 

valor concedido 



APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Limites para concessão de adiantamento: 

 Limite máximo para adiantamento – R$ 4.000,00 (art.11); 

 despesas de pronto pagamento - R$ 1.000,00 (Art. 3º, I); 

 com aquisição de materiais e execução de serviços – 

R$ 4.000,00 (Art. 3º, I); 

 com reparo, conservação e manutenção de bens móveis 

e imóveis nas unidades administrativas distrital ou 

regional – R$ 4.000,00   (Art. 3º, I); 

 Casos especiais e justificados poderá ser autorizado 

valor superior (art. 11, § Único).  
 

 

 

 

 



APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Período de aplicação (art. 16): 

 Máximo de 90 (noventa) dias; 

 Podendo ser prorrogável mediante justificativa, 5 (cinco) 

dias úteis antes do vencimento, desde que não ultrapasse 

90 dias.  

Observações importantes: 
 Pagamento a pessoas físicas de valor superior a 50% do 

salário mínimo – sacar o valor e depositar na conta 

corrente do prestador; 

 Impostos e contribuições a recolher – sacar o valor devido 

e pagar em rede bancária autorizada. 



COMPETÊNCIAS 

 Compete ao ordenador de despesas: 

 Designar servidor para gerir o Cartão Corporativo de Débito 
(art. 9º, I); 

 Comunicar formalmente à instituição administradora do 

cartão ocorrências de roubo, furto, extravio, etc., e 

cancelamento de adiantamento (art. 9º, II e III);  

 Solicitar formalmente ao banco o retorno do saldo do 

adiantamento e os rendimentos (art. 9º, IV); 

 Autorizar e cancelar o adiantamento (art. 14 e 20). 

 

 



COMPETÊNCIAS 

Compete ao gestor do Cartão Corporativo 
(art. 9º,I, alíneas “a” e “b”): 
 

 Controlar o uso do cartão corporativo de débito, assim 

como o registro individual das despesas em relação a 

cada suprido; 

 Emitir fatura consolidada do órgão/entidade e a 

individualizada por suprido. 

 



COMPETÊNCIAS 

 Compete ao suprido (art.10): 

 

 Utilizar o cartão pessoalmente; 

 Utilizar o cartão para pagamento de despesas e saque até 

o limite de 25% do adiantamento; e 

 Providenciar registro de ocorrência policial, comunicar à 

instituição administradora do cartão e ao ordenador de 

despesas, quando da ocorrência de roubo, furto ou perda; 

 Apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos.  

 



Prazos (art. 22): 
 15 (quinze) dias do término da aplicação; 

 Aplicação de recursos até 31 de dezembro – 

comprovação até 15 de janeiro do ano seguinte; 

 Passado o prazo da prestação de contas, o suprido terá 

mais 15 (quinze) dias, com recolhimento de multa de 

10%  sobre o valor atualizado; 

 Findo o segundo prazo, o suprido terá mais 15 (quinze) 

dias, com recolhimento de multa de 20% sobre o valor 

atualizado. 

  Findo os prazos estabelecidos e não havendo 

apresentação de prestação de contas, será instaurada 

Tomada de Contas Especial – TCE. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Documentação (art. 23): 
 

 Comprovação por meio de processo administrativo 

protocolado no órgão/entidade concedente; 

 Comprovantes de despesas emitidos em nome do 

órgão/entidade e visados pelo chefe imediato do suprido; 

 Documento comprobatórios – nota fiscal, recibo de 

prestação de serviços PF ou cupom fiscal.  

 



CONCLUSÃO 

   

 “O dever de prestar contas é inerente a 

toda atividade pública e, sendo assim, é 

de extrema importância os meios à 

disposição ou a serviço da sociedade, 

para o exercício do controle do poder”. 
 (Ernesto Benda, Manual de Direito Constitucional, 2001). 



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

 

O B R I G A D A! 

 
CGE 

Endereço: Av. Carlos Cunha, s/n Edifício Nagib Haickel – São 

Luís – MA. CEP:65.076-820  

Telefones: (98) 3235 4100 / 3227 5571 / 3235 3127 

Endereço Eletrônico: www.cge.ma.gov.br 

              consocial.cge@hotmail.com 

SEPLAN 

Endereço: Av. Carlos Cunha, s/n Edifício Clodomir Miller– São 

Luís – MA. CEP:65.076-820  

Telefones: (98) 3218 2100 / 3218 8479 

Endereço Eletrônico: www.seplan.ma.gov.br           

 
 

http://www.cge.ma.gov.br/
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http://www.seplan.ma.gov.br/

