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Nota: O Item 2 é composto por uma série de perguntas e respostas sobre suprimento de 
fundos,  sua operacionalização, prestação de contas,  além de extratos da legislação a 
respeito existente no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. O Item 1, por sua vez, 
consta dessas orientações.

1) ITEM 3 – REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

A concessão  de  suprimento  de  fundos  é  solicitada  pelo(a)  Diretor(a)  da 
Faculdade/Campus Avançado solicitante,  mediante memorando (modelo no Item 3),  o 
qual  deve  ser  dirigido  ao  Pró-Reitor  de  Administração  da  Fundação  Universidade  do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN). 

No preenchimento do memorando, deve ser observado:

a)  no  cabeçalho,  identificar  a  Faculdade/Campus  solicitante,  o  número  do 
memorando e a data de expedição;

b) no corpo do memorando, identificar a Faculdade/Campus solicitante, preencher 
o nome do suprido(a), bem como informar seu cargo/função;

c)  no  quadro  “Dados  do(a)  Suprido(a)”,  devem  constar  seu  nome  completo, 
matrícula  funcional,  números  do  CPF  e  da  CI,  bem  assim,  endereço  completo 
(atualizado);

d) os campos do quadro “Dados da Conta Bancária Específica”, não devem ser 
preenchidos. A conta bancária para depósito do valor correspondente ao suprimento de 
fundos,  será aberta,  em momento posterior a solicitação,  pelo(a) suprido(a),  mediante 
orientações da diretoria Financeira (DEFIN/PROPLAN);

e)  os  campos  do  quadro  “Outros  Dados”  já  se  encontram  preenchidos  e  não 
devem ser alterados;

f)  o  memorando  deve  ser  carimbado  e  assinado  pelo(a)  Diretor(a)  da 
Faculdade/Campus solicitante;

g)  o(a)  suprido(a)  deve  assinar  a  declaração,  contida  logo  abaixo  do  local 

 



reservado  à  assinatura  do(a)  Diretor(a),  de  que  concorda  com  o  recebimento  do 
suprimento de fundos.

2) ITEM 4 – MODELOS DE FORMULÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

São três os formulários de prestação de contas: 

. Demonstrativo dos pagamentos efetuados;

. Relação das compras/serviços efetuados e liquidados; e 

. Demonstrativo da receita e despesa/balancete financeiro.

Os formulários descritos acima devem ser preenchidos da seguinte forma:

a) Demonstrativo dos pagamentos efetuados

.  Número  do  documento:  informar  o  número  da  nota  fiscal  (de  compras  ou 
serviços), fatura ou recibo que motivou a realização do pagamento;

.  Nome do(a) favorecido(a):  Informar o  nome do prestador(a)  do serviço ou do 
fornecimento;

.  Número  do  cheque:  Informar  o  número  do  cheque  utilizado  na  quitação  da 
despesa;

. Data do pagamento/valor do pagamento: Informar a data de expedição do cheque 
e o valor total;

. Informar o local e a data de preenchimento do formulário;

.  O  formulário  deve  ser  assinado  pelo(a)  suprida(o)  e  pelo(a)  Diretor(a)  da 
Faculdade/Campus. 

b) Relação das compras/serviços efetuados e liquidados

. Número do processo ou da OP: Informar o número do processo de pagamento 
(caso haja) ou da OP (ordem de pagamento). Neste caso, o mais comum é a informação 
do número do cheque utilizado no pagamento da despesa;

. Nome do vendedor(a)/prestador(a) dos serviços: Informar o nome do vendedor(a) 
ou do prestador(a) dos serviços;

.  Especificação  do  bem/serviços:  discriminar  o  bem  adquirido  ou  o  serviço 
contratado/prestado;

.  Quantidade/valores: Informar o quantitativo dos bens e/ou serviços  adquiridos, 
bem como os valores unitário e total;

. Informar o local e a data de preenchimento do formulário;

.  O  formulário  deve  ser  assinado  pelo(a)  suprida(o)  e  pelo(a)  Diretor(a)  da 
Faculdade/Campus. 



c) Demonstrativo da receita e despesa/balancete financeiro

.  Campos  crédito/valor:  Informar,  respectivamente,  a  data  do  recebimento  do 
crédito inicial e o valor;

.  Campos  débito/valor:  Informar,  respectivamente,  a  data  dos 
desembolsos/pagamentos e os valores unitários;

. Campo receita: informar o consolidado da receita recebida;

. Campo despesas: Informar o consolidado (valor total) das despesas realizadas;

. Campo saldo (recolhido): caso finde o período de execução do suprimento de 
fundos (máximo de 60 dias),  sem que todo o valor relativo tenha sigo gasto,  o saldo 
remanescente deve ser creditado em conta da FUERN  (conta 15160-2, agência 0036-1, 
Banco do Brasil),  dedicada ao recebimento de taxas diversas, com o valor informado 
neste campo;

. Campo total geral das receitas: Informar o valor total da receita recebida;

.  Campo  total  geral  das  despesas:  Deve  ser  informado  o  consolidado  das 
despesas realizadas, deduzindo-se o saldo recolhido, quando for o caso;

. Informar o local e a data de preenchimento do formulário;

.  O  formulário  deve  ser  assinado  pelo(a)  suprida(o)  e  pelo(a)  Diretor(a)  da 
Faculdade/Campus.

Vale lembrar que a prestação de contas deve ser apresentada ao órgão designado 
para  recebê-la,  no  caso,  à  PROAD,  impreterivelmente  em  até  30  (trinta)  dias 
consecutivos, contados a partir do último dia do prazo previsto para a aplicação dos 
recursos recebidos,  devendo,  ainda,  ser  devidamente  autuada  no Protocolo  Geral  da 
FUERN, mediante a abertura de processo administrativo apropriado.

Para mais esclarecimentos, recomendamos a leitura do Item 2 – Suprimento de 
Fundos (perguntas e respostas).
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