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SUPRIMENTO DE FUNDOS
(Perguntas e Respostas)

O pagamento de despesas públicas, através de Suprimento de Fundos, encontra-se 
normatizado pelos  arts. 55  e  56  da  Lei  nº  4.041,  de  17  de  dezembro  de  1971  (Código  de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária do Estado do Rio Grande do Norte).

1. O que é Suprimento de Fundos?

São  adiantamentos,  de  pequena  monta,  feitos  em  favor  de  servidores  públicos, 
mediante processo administrativo competente, dos quais se exige a respectiva prestação de contas.

2. A que se destina o Suprimento de Fundos?

Os  recursos  oriundos  de  Suprimento  de  Fundos  destinam-se  ao  pagamento  de 
despesas extraordinárias (de pronto atendimento), cuja realização não comporte processo ordinário, 
ou que tenham de ocorrer em local distante da unidade administrativa pagadora.

As hipóteses de concessão de Suprimentos de Fundos estão elencadas nos arts 55 e 
56 da Lei nº 4.041/71, sendo, a mais comum, aquela relacionada ao custeio de despesas miudas, de 
pronto atendimento, com valor de até R$ 500,00.

3. Quem pode solicitar Suprimento de Fundos?

Servidores públicos que ocupem cargos de direção/chefia, como por exemplo, Pró-
Reitores, Diretores(as) de Faculdade e Campi Avançados, etc.

4. Quem pode receber Suprimento de Fundos?

Servidores públicos em geral, desde que não ocupem cargos em comissão ou funções 
de  direção,  ou  sejam  responsáveis  pela  guarda  de  materiais,  por  igual,  aqueles  que  executem 
trabalho de natureza braçal ou subalterna, tais como, auxiliares de portaria, capatazes, serventes e 
assemelhados (limitação imposta pelo art. 106 da Lei nº 4.041/71).

No  caso  das  Faculdades/Campi  Avançados,  não  é  conveniente  que  seus(uas) 
Diretores(as)  sejam  designados  como  supridos(as),  visto  que  são  estes  que  assinarão, 
solidariamente, a prestação de contas das despesas.

O(a) suprido(a) poderá ser, por exemplo, o(a) Vice-Diretor(a) ou o(a) Secretário(a) 
Geral da Faculdade ou Campus.

 



5. Como é feita a liberação do Suprimento de Fundos?

Após  a  formalização  do  pedido,  em  formulário  próprio,  dá-se  a  tramitação  do 
processo, que, entre outros atos, compreende a verificação da existência de saldo orçamentário, de 
prestações de contas pendentes relativas a concessões anteriores, quando for o caso, empenho da 
despesa, verificação da situação de regularidade fiscal do(a) suprido(a) perante as Fazendas Públicas 
Estadual  e  Federal,  conforme  preceitua  a  Instrução  Normativa  Interadministrativa  n°  01/2001-
CONTROL/PGE.

Ultrapassada essa fase, procede-se à emissão da ordem bancária, com o montante 
solicitado/aprovado depositado em conta corrente,  aberta exclusivamente para este fim,  tendo 
o(a) suprido(a) como seu(ua) gestor(a).

6. Como é feita a contratação de despesas/fornecimentos com Suprimentos de Fundos?

Inicialmente,  cumpre observar que as despesas só poderão ser contratadas após a 
disponibilidade (depósito) do montante solicitado, em forma de suprimento de fundos. Em nenhuma 
hipótese  o(a)  suprido(a),  sob  pena  de  responsabilidade,  poderá  adquirir  mercadoria/contratar 
serviço, em momento anterior a tal liberação, para promover a quitação depois (conforme arts. 54 e 
59 da Lei nº 4.041/71).

Devem ser observadas as mesmas condições previstas no art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, sendo que, em virtude do reduzido valor da contratação, alguns procedimentos poderão 
ser dispensados, tais como:

a)  a  pesquisa  de  preços  com  apresentação  de  propostas  de,  pelo  menos,  três 
fornecedores/prestadores de serviços, em vista da urgência e necessidade de pronto atendimento, 
pode ser substituída por  simples  consulta  telefônica,  cujo objetivo  principal  seja  identificar  a 
oferta mais vantajosa (na maioria dos casos, a de menor valor);

b) a verificação da regularidade fiscal do fornecedor/prestador de serviços (realizada 
via internet),  pode ser limitada à consulta à Fazenda Pública Estadual, no site www.set.rn.gov.br 
(opção  Certidão  Negativa  >  Pessoa  Jurídica),  no  caso  de  empresas  (pessoa  jurídica).  Para 
contratações junto a  pessoas físicas,  devem ser consultadas a Fazenda Pública Estadual (opção 
Certidão  Negativa  >  Pessoa  Física)  e  a  Secretaria  da  Receita  Federal,  no  site 
www.receita.fazenda.gov.br (opção Certidão Negativa > Pessoa Física).

Empresas  sem CNPJ ou pessoas  físicas  que não possuam CPF,  ou caso estes  se 
encontrem  suspensos,  cancelados  ou  criticados,  não  podem  ser  beneficiadas  com  pagamentos 
oriundos de Suprimento de Fundos. Pessoas jurídicas e físicas, com  débitos pendentes junto a 
Fazenda Estadual (SET/RN), também não podem ser contratadas.

Em pagamentos realizados tanto a pessoas físicas como a jurídicas, pela prestação de 
serviços, deve ser retido o montante correspondente a 5% (cinco por cento), a título de Imposto 
sobre Serviços, devido à Fazenda Municipal do local de sua prestação, devendo o mesmo lhe ser 
repassado, através dos meios administrativos estabelecidos, e o comprovante do repasse anexado ao 
processo de prestação de contas.

No caso de pessoa física, quando o pagamento atingir montantes previstos na IND nº 
3285/SRF, deve ser também retido o percentual de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.

http://www.set.rn.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


No que se refere à retenção de 11% (devidos à Previdência Social), sobre o valor da 
nota fiscal, fatura ou recibo, referentes a prestação de serviços, sua efetuação será dispensada, nos 
casos em que o montante a ser retido for inferior a R$ 29,00 (vinte e nove reais), que se trata do 
mínimo permitido para recolher em GPS, conforme disposto na Lei nº 10.666/2003-INSS.

7. Como é feito o pagamento com recursos de Suprimento de Fundos?

Exclusivamente por meio da emissão de cheque nominal ao fornecedor ou prestador 
do serviço, no exato valor da despesa contratada, e deve ser acostado às notas fiscais e ao recibo de 
pagamento, o número do cheque com o qual a despesa foi quitada.

8. Qual o período para se executar a aplicação de recursos decorrentes de Suprimento de 
Fundos?

O prazo máximo é de 60 (sessenta) dias, podendo ser estendido para 90 (noventa), 
em unidades administrativas localizadas no interior do Estado.

9. Quando deve ser feita a prestação de contas de Suprimento de Fundos?

Autuada  em  processo  administrativo  devidamente  numerado  e  registrado  no 
Protocolo Geral da FUERN, a prestação de contas deve ser apresentada ao órgão designado para 
recebê-la, no caso, a Pró-Reitoria de Administração (PROAD), impreterivelmente  até 30 (trinta) 
dias consecutivos, contados do último dia do prazo previsto para a aplicação dos recursos.

Ultrapassado este prazo, o(a) suprido(a) e suas contas serão declarados em estado de 
“alcance”, sendo obrigação da autoridade fiscalizadora o procedimento de “tomada de contas” e 
apuração das responsabilidades, caso haja, inclusive com a imputação das multas previstas no art. 
61 da Lei nº 4.041/71 a quem houver dado causa ao  atraso, seguindo-se-lhe a comunicação do 
ocorrido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. 

10. Como deve ser feita a prestação de contas de Suprimento de Fundos?

A prestação  de  contas  deve  ser  realizada  pelo(a)  suprido(a),  sob  a  anuência  da 
autoridade  que  solicitou  a  liberação  dos  recursos,  devendo  ser  instruída  com  as  notas  fiscais 
respectivas,  devidamente  atestadas,  com  ciência  da  execução  do  serviço  ou  recebimento  dos 
materiais/produtos  adquiridos,  acompanhadas  de  recibo  de  pagamento  da  despesa  (em  papel 
timbrado do emitente) e do comprovante de retenção/pagamento do ISS, quando for o caso;

Lembramos, novamente, que pessoas jurídicas ou físicas que não possuam nota fiscal 
própria, podem adquirir tais documentos junto às unidades das Secretarias Municipais e Estadual da 
Tributação (notas fiscais avulsas);

c)  quadros  demonstrativos  de execução de despesas  e  bens  adquiridos,  conforme 
modelos I, II e III (fornecidos em anexo);

d) extrato da conta bancária controlada pelo(a) suprido(a), com demonstração de todo 
o movimento e transações realizadas;

e) comprovante de depósito correspondente à devolução (quando houver) de valores 
não gastos;

f) conciliação bancária quando, no momento da prestação de contas, houverem sido 
emitidos  cheques  cujo  somatório  correspondam ao  valor  total  do  Suprimento  de  Fundos,  mas, 



mesmo  assim,  ainda  exista  saldo  na  conta  corrente  (caso  de  cheque  emitido,  mas  ainda  não 
descontado).

Vale  lembrar  que,  quando  das  contratações/aquisições  realizadas  com  pessoas 
jurídicas  inscritas no CNPJ,  mas que não possuam notas fiscais  de venda ou de serviços,  estas 
devem obter tais documentos na Secretaria Estadual da Tributação e/ou Secretaria Municipal das 
Finanças (nota fiscal avulsa), conforme o caso, sendo vedada a substituição de tal documento por 
outro qualquer, ou o pagamento da despesa sem sua apresentação deste.

Nesses casos, o prestador de serviços, fica isento do recolhimento do ISS, pois o 
mesmo  já  ocorreu  no  momento  da  solicitação  da  nota  fiscal  junto  ao  órgãos  competente  de 
tributação/finanças municipal.

11. Como proceder quando, após o encerramento do prazo de aplicação do Suprimento de 
Fundos, ainda existir saldo na conta do suprido?

Ocorrendo tal  situação, o valor não-gasto deve ser, obrigatoriamente,  devolvido à 
FUERN, mediante transferência/depósito em conta da Instituição, a saber, conta 15.160-2, agência 
0036-1, Bando do Brasil.

O comprovante da transferência/depósito, como a referência ao valor devolvido (no 
modelo apropriado), devem constar da prestação de contas.

12. Quem fiscaliza as prestações de contas de Suprimento de Fundos?

Após o recebimento da prestação de contas e seu acatamento por parte do órgão 
administrativo responsável, a mesma é remetida à apreciação do Conselho Curador da FUERN, do 
Tribunal  de Contas  e  da Procuradoria  do Ministério  Público  do Rio Grande do Norte,  a quem 
compete o parecer final quanto à aprovação, nos termos da legislação em vigor.

Pelas falhas e irregularidades comprovadas na aplicação de recursos de Suprimento 
de Fundos, responderão, solidariamente, no que couber, o dirigente que os solicitou, o suprido e 
o Ordenador de Despesas da FUERN (conforme Súmula nº 20-TCE/RN).

13. Quantos Suprimento de Fundos pode receber um mesmo suprido?

Um(a) mesmo(a)  suprido(a) pode receber sucessivas liberações de Suprimento de 
Fundos.

No  entanto,  é  vedada  a  liberação  de  um  novo  suprimento,  nos  seguintes  casos 
(conforme art. 57 da Lei nº 4.041/71):

a) a quem não houver prestado contas, no prazo já mencionado (item 9), de 2 (dois) 
adiantamentos anteriormente concedidos; e 

b) ao suprido, que, no prazo de 30 (trinta) dias, deixar de atender à solicitação de 
regularização de prestação de contas.

14. Qual a legislação aplicável ao Suprimento de Fundos?

Aplica-se ao Suprimento de Fundos, de forma específica, e no que couber, a seguinte 
legislação (por ordem cronológica de emissão):



a) Lei nº 4.320/1964 - Normas Gerais de Direito Financeiro;

b) Lei nº 4.041/71 - Código de Fiscalização Financeira e Orçamentária do Estado do 
Rio Grande do Norte;

c) Constituição da República Federativa do Brasil, 05 de outubro de 1988;

d) Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, 03 de outubro de 1989;

e) Lei nº 8.666/93 - Lei das licitações públicas e contratos administrativos;

f) Decreto estadual nº 14.511, de 06 de agosto de 1999;

g) Instrução Normativa Interadministrativa nº 01/2001 - CONTROL e PGE/RN;

h) Decreto estadual nº 15.875, de 21 de janeiro de 2002;

i) Ofício Circular nº 011/2002 - CONTROL/RN;

j) Súmulas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN;

l) Lei nº 10.666/2003 – Previdência Social;

m) Resolução  nº 011/2004 – TCE;

n) Ato Normativo n ° 014/2005 – CONTROL/RN.



LEI N.º 4.041, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1971
(Publicada no Diário Oficial do Estado, edição do dia 18 de dezembro de 1971)

Institui  o  Código  de  Fiscalização  Financeira  e 
Orçamentária  do  Estado  e  dos  Municípios  e  dá  outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Art. 1º.  Ficam estabelecidos, neste Código, as normas, critérios e princípios de natureza 
contábil,  técnica e jurídica, destinados à uniformização, ordenamento e disciplina da fiscalização 
financeira e orçamentária do estado e dos Municípios.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS BÁSICAS DE CONTROLE, PRESTAÇÃO E TOMADA DE CONTAS

Art.  20.   Os órgãos da administração atenderão às  solicitações  que,  a  qualquer tempo, 
venham a ser feitas pelo Tribunal de Contas ou suas delegações, prestando os informes relativos à 
administração dos créditos e facilitando a realização das inspeções de controle externo.

Art. 21.  Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo o ordenador de 
despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas 
pelo Tribunal de Contas.

§  3º.   As  despesas  feitas  por  meio  de  suprimentos  e  adiantamentos,  desde  que  não 
impugnadas  pelo  ordenador,  serão  escrituradas  e  incluídas  na  sua  tomada  de  contas,  na  forma 
prescrita;  quando  impugnadas,  deverá  o  ordenador  determinar  imediatas  providências 
administrativas para a apuração das responsabilidades e imposição de penalidades cabíveis,  sem 
prejuízo do julgamento da regularidade das contas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 22.  Todo ordenador da despesa ficará sujeito a tomada de contas, realizada pelo órgão 
de auditoria interna, antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas. 

Parágrafo  único.   O funcionário  que  receber  adiantamento  ou  suprimento  de  fundos  é 
obrigado a contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, a tomada de contas, se não o 
fizer no prazo assinalado.

Art.  24.   Quando  se  verificar  que  determinada  conta  não  foi  prestada,  ou  que  correu 
desfalque,  desvio  de  bens  ou  outra  irregularidade  de  que  resulte  prejuízo  para  a  Fazenda,  as 
autoridades administrativas,  sob pena de co-responsabilidade e sem embargo dos procedimentos 
disciplinares,  deverão tomar imediatas  providências para assegurar o respectivo  ressarcimento  e 
instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas.



Art. 27.  Quem quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu bom e regular 
emprego  na  conformidade  das  leis,  regulamentos  e  normas  emanadas  das  autoridades 
administrativas competentes.

CAPÍTULO V
DO CONTROLE ESPECIAL DOS ADIANTAMENTOS

Art. 54.  Não se fará adiantamento para despesa já realizada,  nem se permitirá que se 
efetuem despesas maiores do que as quantias já adiantadas.

Art. 56.  Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, respeitado o duodécimo da 
respectiva dotação:

I – a que se fizer:

a) com selos postais,  telegramas,  radiogramas, material  e serviços de limpeza e higiene 
lavagem  de  roupa,  café  e  lanche,  pequenos  carretos,  transportes  urbanos,  pequenos  consertos, 
telefone, água, luz, força e gás, e aquisição avulsa, no interesse público, de livros, jornais, revistas, e 
outras  publicações,  além  de  pequenos  auxílios  caracterizados  como  assistência  social  de 
necessidade imediata;

b) com encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e papelaria em 
quantidade restrita, para uso ou consumo próximos ou imediatos;

II  –  outra  qualquer,  de  pequeno  vulto  e  necessidade  urgente,  desde  que  devidamente 
justificada.

Parágrafo  único.  As  despesas  com  artigos  em  quantidade  maior,  de  uso  ou  consumo 
remotos, correção pelos itens orçamentários próprios.

Art. 57. Não se fará novo adiantamento:

I  –  a  quem  não  haja  prestado  contas,  no  prazo  legal,  de  2  (dois)  adiantamentos 
anteriormente concedidos;

II – a quem, dentro de 30 (trinta)  dias, deixar de atender a notificação para regularizar 
prestação de contas.

Art. 58. Da requisição de aditamento constará expressamente:

I – o dispositivo legal em que se baseia, ou a autorização da autoridade competente;
II – o nome e o cargo ou função do responsável;
III – o  código local e item, ou o crédito por onde será classificada a despesa;
IV – o prazo de duração.

Art.  59.  A  aplicação  dos  adiantamentos  não  poderá  fugir  às  normas,  condições  e 
finalidades constantes da sua requisição e obedecerá aos seguintes princípios:

I – as despesas somente poderão ser efetivadas depois da entrega do numerário
II –  o  prazo  de  aplicação  do  adiantamento  não  poderá  exceder  de  60  (sessenta)  dias, 

contados do seu recebimento, salvo nos casos de despesas a serem realizadas no interior ou fora do 
Estado, quando o adiantamento poderá ser utilizado até 90 (noventa) dias;



III – os saldos não utilizados deverão ser recolhidos no último dia do prazo de aplicação do 
adiantamento sob pena de, na inobservância, incorrerem os funcionários responsáveis na multa de 
10% (dez por cento) sobre o saldo não recolhido ou recolhido fora do prazo, além da mora mensal 
de 1% (um por cento), calculada sobre o total do adiantamento e pelo prazo que exceder a data 
limite do recolhimento dos saldos não utilizados.

Art.  60.  O  numerário  correspondente  ao  adiantamento  deverá  ficar  depositado  em 
estabelecimento bancário e movimentado através de cheques nominais, quando a despesa a ser paga 
flor superior a 3 (três) salários mínimos regionais.

§ 1º.  Sempre que existir na localidade agência do Banco do Rio Grande do Norte S/A, o 
depósito de que trata este artigo será nela preferentemente realizado.

§ 2º.  É dispensável o depósito de que trata este artigo quando a despesa deva realizar-se 
em localidade onde não exista estabelecimento bancário.

Art. 61.  Os responsáveis por adiantamentos prestação contas de sua aplicação dentro de, 
no máximo, 30 (trinta) dias, contados do último dia útil do prazo de aplicação, sob pena de multa de 
1%  ao mês, calculada sobre o total do adiantamento e aplicada pelo órgão de fiscalização e controle 
que tiver ciência do fato.

§  1º.   A  multa  de  1% (um por  cento)  correrá  ata  a  data  da  entrega  do  processo  de 
comprovação e da restituição do saldo, se houver.

§ 2º.  Na aplicação da mora, o Tribunal de Contas poderá considerar o motivo de força 
maior.

§  3º.  Os  adiantamentos  serão  considerados  em  alcance,  se  os  seus  responsáveis  não 
apresentarem a comprovação até 30 (trinta) dias após a imposição da multa referida neste artigo, 
caso em que será promovida a cobrança.

§ 4º.  Se o alcance ocorrer no exercício em que se houver processado o adiantamento, o 
débito do responsável corresponderá à  anulação da despesa. Se o respectivo exercício já estiver 
encerrado, o alcance eqüivalerá a uma superveniência a ativa.

Art.  62.  O processo  de  comprovação  deverá  ser  encaminhado  ao  Tribunal  de  Contas, 
depois de tramitar pelo órgão de controle interno.

Art. 63. A autoridade requisitante é co-responsável pela comprovação dos adiantamentos e, 
assim sujeita,  ao mesmo tempo,  às  penalidades  estabelecidas  neste  Código,  ficando obrigada a 
remeter ao órgão de controle interno, dentro dos prazos legais, os processos de prestação de contas 
recebidos do responsável.

Art.  64.  A  entrega  da  comprovação  à  autoridade  requisitante,  dentro  do  prazo  legal, 
exonera o responsável das penalidades estabelecidas no art. 61 e da providência mencionada no 
artigo 63.

Art.  65.  Entre  a  data  da  entrega  referida  no  artigo  anterior  e  a  data  da  entrega  da 
comprovação  no  protocolo  do  Tribunal  de  Contas,  não  poderá  decorrer  mais  de  1  (um)  mês, 
descontado o tempo de diligências ordenadas pelo órgão de controle interno.

Parágrafo único. A inobservância do prazo estabelecido neste artigo sujeita a autoridade 
que lhe der causa ao pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que será imposta 
pelo Tribunal de Contas.

Art. 66. Nenhuma comprovação será examinada sem que estejam recolhidos os saldos não 
utilizados e as importâncias porventura retidas em favor de terceiros.



Parágrafo único. A inobservância deste artigo acarretará aos infratores as penalidades aludidas no 
art. 59, III deste Código.

Art. 67.  O Tribunal de Contas, se assim julgar conveniente, promoverá, in loco, os exames 
e verificações:

I – dos materiais adquiridos;
II – das obras e serviços executados.
§  1º.   Para  os  efeitos  do  item I,  os  materiais  deverão  ser  entregues  a  almoxarifes  ou 

responsáveis, que manterão sistemas de escrituração, de forma a evindenciar, a qualquer momento, 
as  exigências,  as  entradas  e  as  saídas  devidamente  comprovadas  por  notas  fiscais,  faturas  e 
requisições, conforme o caso.

§ 2º.   No caso do item II, o Tribunal  de Contas  poderá solicitar  a verificação da boa 
comprovação do adiantamento, por técnicos do Estado.

§ 3º.  Nos casos de:

a)  inobservância do § 1º, será imposta, ao titular do adiantamento, aos almoxarifes ou 
responsáveis por material, isolado ou solidariamente, a multa de 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos 
regionais, pelo órgão de fiscalização ou controle que apurar a irregularidade;

b) irregularidade na execução de obra ou serviço, será glosado o valor correspondente à 
irregularidade,  sem prejuízo  da  multa  a  ser  aplicada,  nas  condições  estipuladas  na  letra  a,  do 
presente parágrafo.

Art. 68.  Considera-se interrompida, para todos os efeitos, a aplicação do adiantamento, 
pelo impedimento de seu responsável em prosseguí-la.

Art. 69. O impedimento poderá decorrer de força maior ou de afastamento provisório ou 
definitivo da função pública, comprovado por meio hábil.

§ 1º. No caso de impedimento, cabe à autoridade requisitante promover a comprovação do 
adiantamento.

§ 2º. O processo de comprovação deverá ser instruído com o documento comprobatório da 
ocorrência dos fatos previstos no presente artigo.

Art.  70. A boa comprovação dos adiantamentos  será certificada através de provisão de 
quitação, expedida pelo Tribunal de Contas.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSAMENTO DAS DESPESAS

Seção I
Da Despesa em Geral

 
Art. 73.  A despesa pública far-se-á:

I – pelo regime ordinário ou comum;
II – pelo regime de adiantamento, consistente na entrega de numerário a servidor, sempre 

precedida de empenho, na dotação própria, para o fim de realizar despesa, nos casos expressamente 
referidos na legislação, que não possam ou não convenham subordinar-se ao processo ordinário 
comum;



§ 2º. Na realização de despesa por conta de suprimento, observar-se-ão as normas aplicadas 
ao regime ordinário comum e ao regime de adiantamento se for o caso.

Seção V
Das Despesas sem Crédito

Art. 106. Não poderão efetuar pagamento de despesas, ou receber adiantamento, os 
Secretários de Estado, servidores que exerçam cargos em comissão ou de direção, responsáveis pela 
guarda de material, nem aqueles que executem trabalhos de natureza braçal ou subalterna, tais como 
os  auxiliares  de  portaria,  capatazes,  serventes  e  assemelhados,  salvo  motivo  de  força  maior, 
devidamente justificado.

TÍTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 335. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 336. Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Potengi, em Natal, 17 de dezembro de 1971, 83º da República. 

CORTEZ PEREIRA
Augusto Carlos Gárcia de Viveiros

Ney Lopes de Souza
Rubens Pereira de Araújo
Dalton Mello de Andrade
Joanilson de Paula Rêgo

Marcos César Formiga Ramos
Geraldo Bezerra de Souza

Genibaldo Barros



INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERADMINISTRATIVA N.º 01, DE 14 DE DEZEMBRO DE 
2001.

Dispõe  sobre  a  interpretação  e  procedimentos  relativos  a  temas 
controvertidos sobre licitação e suprimento de  fundos que especifica.

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e a CONTROLADORIA GERAL DO 
ESTADO, no uso das atribuições que, respectivamente, lhes conferem o art. 5º, XVII, do Decreto 
n.º 13.951, de 01 de maio de 1988 – Regulamento da Procuradoria Geral do Estado, e art. 4º, III, do 
Decreto  n.º  13.745,  de  16  de  janeiro  de  1988 –  Regimento  Interno  da Controladoria  Geral  do 
Estado,  e  tendo  em  vista  a  necessidade  de  uniformizar  interpretação  e  procedimentos  na 
Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Norte relativamente a temas 
controvertidos sobre Licitação e Suprimento de Fundos, e

Considerando  as  conclusões  tomadas  durante  o  III  Seminário  de  Integração  do 
Controle Interno do Poder Executivo,

RESOLVEM:

Art.3º. A concessão de suprimento de fundos deve ocorrer, exclusivamente, para os casos do 
art.  55  da  Lei  n.º  4.041,  de  17  de  dezembro  de  1971,  desde  que  correspondam  a  despesa 
extraordinária e urgente ou que tenha de ser realizada em lugar distante da repartição pagadora, no 
limite do art.24, II, da Lei n.º 8.666/93, e para os casos de despesas miúdas e de pronto pagamento 
(art.56 da mesma Lei), assim consideradas até o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art.4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2002, revogadas as 
interpretações e procedimentos adotados anteriormente.

Jacqueline Maia da Rocha Bezerra
Procuradora Geral do Estado

Carlos Roberto de Miranda Gomes
Controlador Geral do Estado

(Publicada no DOE de 18/12/2001)



OFÍCIO Nº 011/02 – CONTROL, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002.
(CIRCULAR URGENTE)

Ofício nº 011/02 – CONTROL Natal, 07 de fevereiro de 2002.

Prezado(a) Senhor(a) Secretário(a) de Estado ou Dirigente de Órgão Estadual,

Unicamente movida pela necessidade de dirimir dúvidas, vem esta CONTROLADORIA GERAL 
DO  ESTADO  esclarecer  o  que  se  segue,  relativamente  à  INSTRUÇÀO  NORMATIVA 
INTERADMINISTRATIVA Nº 01, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001 (DOE de 18/12/2001)  e no 
que pertine ao seu artigo 3º:

“Art. 3º. A concessão de suprimento de fundos deve ocorrer, exclusivamente, para os casos do art. 
55 da Lei n.º 4.041, de 17 de dezembro de 1971, desde que correspondam a despesa extraordinária e 
urgente ou que tenha de ser realizada em lugar distante da repartição pagadora, no limite do art. 24, 
II, da Lei n.º 8.666/93, e para os casos de despesas miúdas e de pronto pagamento (art. 56 da mesma 
Lei), assim consideradas até o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

1. O Suprimento de Fundos é uma forma de pagamento que só é permitida para os casos de:

a) despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permite delongas;

b) para despesa que tenha de ser efetuada em lugar distante da repartição pagadora;

c) exclusivamente nas hipóteses do art. 55 da Lei 4.041/71, limitado ao valor de R$ 8.000,00 (para 
cada elemento de despesa – compra 3390.30, serviço 3390.36 ou 3390.39); ou 

d) para despesas miúdas, de pronto pagamento, nas hipóteses descritas no art. 56 da Lei 4.041/71, 
limitado ao valor R$ 500,00 – elemento 3390.39 – subitem 64 – Decreto nº 15.875, de 21/01/2002.

2. No processo de concessão já deverá ser explicada a finalidade da despesa (art. 55 ou 56 da Lei 
4.041/71).

3. Em virtude da subjetividade do dispositivo legal, nas hipóteses referidas na alínea “c” acima, 
deverá ser justificada a impossibilidade de pagamento pelo processo ordinário.

4. A providência tomada vem ao encontro das recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado e da moralidade pública, não se utilizando Suprimento de Fundos para despesas que podem 
muito bem ser realizadas através de processo comum.

Carlos Alberto de Miranda Gomes
Controlador Geral
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