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APRESENTAÇÃO 

 

Em 31 de agosto de 2012, o Código da Administração Financeira do Estado, 

materializado na Lei n.º 7741, sofreu algumas alterações por meio da Lei 

Complementar n. º 208, e, dentre outros temas, foi normatizado o regime de 

Suprimento Institucional, uma modalidade de transferência de recursos dos órgãos e 

entidades para suas unidades administrativas. Posteriormente, em 5 de junho de 

2013, foi publicado o Decreto n.º 39.473, que regulamentou a utilização do regime 

de suprimento institucional. Diante destas relevantes publicações que repercutem na 

gestão de recursos financeiros recebidos, periodicamente, pelos gestores das 

unidades administrativas, a Secretaria da Controladoria Geral do Estado elaborou 

este Manual. O objetivo principal é auxiliar o gestor nas fases de planejamento, 

aplicação e efetiva prestação de contas das despesas institucionais realizadas por 

meio de Suprimento Institucional. 

Em 2 de julho de 2014, foi publicada a Lei Complementar n.º 287, que alterou os 

artigos 172-D, 172-E e 172-F  da Lei n.º 7.741, e, dentre outros temas, destaca a 

responsabilidade do ordenador de despesas do órgão ou entidade transferidor dos 

recursos pelo atraso das prestações de contas. A alteração também recomenda a 

abertura de procedimento de Tomada de Contas Especial, nos casos de 

inadimplência. 
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INTRODUÇÃO 

O presente manual, de iniciativa da Secretaria da Controladoria Geral do Estado, por 

meio da Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos/Coordenadoria das Ações 

de Normas e Procedimentos, tem o propósito de auxiliar e orientar os gestores dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta quanto à aplicação e 

prestação de contas de recursos do Suprimento de Fundos Institucional, bem 

como a importância do “planejamento prévio” para garantia da qualidade na 

aplicação dos recursos por meio desse regime de execução da despesa.  

O Suprimento Institucional consiste na transferência de numerário à unidade 

administrativa, sempre precedida de empenho na dotação própria, submetida a 

regime especial de execução de despesa e de prestação de contas. Ou seja, são 

recursos destinados às unidades que não tem orçamento próprio, e que recebem, 

por meio da transferência de Suprimento Institucional, parcela dos recursos 

necessários ao seu custeio. Por se tratarem de recursos públicos, os valores 

transferidos por suprimento devem ser geridos conforme os princípios e normas do 

Direito Público, principalmente no que se refere à regular execução de despesas e 

adequada prestação de contas.  

Discorremos sobre o tema, seguindo o que dispõe a legislação, através de uma série 

de perguntas e respostas, tornando a leitura mais direcionada e dinâmica. 
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PARTE I – PLANEJAMENTO 

1. TEXTO INTRODUTÓRIO 

Antes de iniciarmos nossas explanações a respeito da importância do planejamento, 

apresentamos, para uma breve reflexão, o texto abaixo que consegue definir bem o 

nosso ponto de partida, ressaltando a importância do planejamento. 

Segue o texto1: 

 

 

A porta 

- Dona Eunice! Opa, a senhora me desculpa! 

Toda vez é a mesma coisa. A porta abria, derrubava a cadeira no chão, e a diretora 

dava um berro de susto. A porta ficava bem no meio da parede, na frente da mesa, 

uma porta empenada, feia. A maçaneta, torta e emperrada, não fechava direito, 

                                                                 

1
 Texto e análise extraído do endereço http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/admi_mater.pdf. 
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deixando sempre um vão entreaberto. E os móveis, grandes, antigos, não se 

encaixavam de outro jeito.  

Eunice não tinha privacidade nenhuma. Todo mundo que passava no corredor olhava 

para ela e a interrompia. Céus! Já era tempo de resolver aquilo! É engraçado, 

pensou. Antes, quando não tinha reparado na porta, aquilo não era um problema. 

Mas, agora… aquela porta incomodava, irritava. Tinha que sair dali e ir para o canto 

da sala. Mas é claro! Era tudo culpa dela. Dela? É. Da porta. Nunca tinha pensado 

em enfrentar uma… porta, assim, de frente, cara a cara. E ia precisar de verba para 

reformar.  

Quanto ia precisar? Resolveu fazer umas consultas. Bom, portas são de madeira. 

Madeira, marceneiro. Conhecia um. Pegou o telefone. 

– Posso fazer dona Eunice. Mas a senhora já falou com o pedreiro? 

Eu só posso colocar a porta depois que ele abrir o vão.  

Vou até o fim, ela pensou, ligando para o pedreiro. Ou essa porta pensa que vai me 

vencer? 

– Dona Eunice, terei que demolir, retirar os entulhos, fechar o buraco da outra porta, 

dar arremate. Vou precisar de material, tijolo, cimento, areia e os batentes, claro. 

Ah, e a senhora não esqueça de comprar um pouco de piso, para colocar onde 

teremos a porta nova. Depois a senhora vê com o marceneiro o material dele. 

Ligou para o marceneiro, de novo. Do que ele precisava? 
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– Bom, deixa ver. Guarnições, rodapés para arrematar, fechadura, máquina nova, 

dobradiças parafusos e maçaneta. Essa daí, da senhora, não presta mais não. Cheia 

de cupim, empenada. 

Aquilo era muito mais complicado do que ela havia imaginado. Quanta coisa, uma 

lista enorme. Mas ela não estava esquecendo nada? Ah, não! A pintura! Aquela 

brincadeira estava virando uma tremenda encrenca. Ligou para o pintor, suspirando. 

– Quê? Precisamos de dois tipos de tinta? Ah, entendi. Um para a porta, outro para 

as paredes, pincel, rolo…  

 

Eunice olhou para a porta. Ali, na sua frente. Provocante. Ah, seria uma batalha 

difícil, mas aquilo se tornou um desafio. Era ela ou… a porta. Conseguiu a verba, 

depois de enviar um relatório, explicando tim-tim por tim-tim. Pediu até um pouco 

mais, para trocar alguns móveis também.  

 

Recebia muita gente, queria tudo em ordem. Bom, foi uma semana de reforma, nas 

férias. Parecia que demoliam a escola toda... Mas ela ia vencer. A cada martelada, 

sorria, vendo oS destroços sendo removidos. 

 

E a sala ficou linda, novinha. Chegaram os móveis, menores, moderníssimos... 

Agora ela ia trabalhar em paz. Ufa! Afinal.  

 

Toc. Toc. Toc. 

 

– Puxa vida! Dona Eunice… mas que sala linda! – a professora de ciências olhou em 

volta – ué… Mas, com esses móveis novos, tão pequeninos… a senhora nem 

precisava trocar a porta de lugar, não é? Caberiam direitinho na sala do jeito que 

estava! 

 
CARVALHO, LÚCIA. LIVRO DO DIRETOR: ESPAÇOS E PESSOAS. SÃO PAULO: CEDAC/MEC, 2002. 
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Do texto acima, podemos concluir que resolver um problema nem sempre é uma 

tarefa fácil. De um problema a ser solucionado, muitos outros são envolvidos. Para 

resolver definitivamente um problema, é preciso solucionar suas causas. 

Aproveitando o texto, destacamos alguns pontos negativos e positivos relacionados 

ao planejamento: 

 

 Pontos positivos - D. Eunice conseguiu realizar sua reforma. Providenciou os recursos 

necessários, conseguiu se planejar e administrar a reforma pretendida. 

 

 Pontos negativos - Com o comentário da professora, vimos que D. Eunice gastou mais 

tempo, dinheiro e ainda passou por contratempos que poderiam ter sido evitados, se ela 

tivesse tido o cuidado de analisar o real motivo de seu transtorno; pois teria sido suficiente 

trocar os móveis, antigos e muito grandes, por móveis apropriados ao espaço disponível.  

      

 Conclusão - Todo o processo de gestão de um órgão/entidade é mais bem desenvolvido 

quando o trabalho acontece, com planejamento, levantamento das necessidades, definição das 

prioridades e participação dos envolvidos. 

 

Trazendo o exemplo para o contexto dos nossos gestores públicos, podemos 

imaginar que administrar recursos públicos requer organização, responsabilidade, 

transparência e, sobretudo, planejamento. Para atender ao requisito de 

planejamento, apresentamos alguns instrumentos que podem fazer a diferença.  

Passamos a traçar, a partir de agora, um roteiro com etapas a serem seguidas, 

visando apoiar os gestores nas tarefas de planejamento. 

 

 

 



  

 

 

 12 

Manual de Suprimento Institucional para Gestores       
 Versão 2.0 

 

2. ETAPAS DE UM BOM PLANEJAMENTO: 

2.1. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

É de suma importância que o gestor tenha conhecimento das suas necessidades. 

Uma boa gestão começa pela priorização das necessidades identificadas. A seguir, 

apresentamos um passo a passo de como identificar as prioridades mais facilmente:  

Iniciaremos o processo de definição de prioridades, respondendo:  

 

Quais as principais 

necessidades do 

órgão/entidade? 

 

Faça uma lista, inicialmente sem a preocupação de ordenar 

por prioridade, das necessidades que vêm à mente. 

Para não incorrer no mesmo erro da Dona Eunice, para cada 

necessidade listada analisar se o que foi nominado problema 

é realmente a origem ou apenas uma consequência.  

Essa análise é de extrema importância, pois é comum o 

desperdício de esforço e recursos sem que se consiga 

resolver o problema, porque não se combateu a causa e 

sim, o sintoma.  

Logo, o que deve ser combatido é o que dá origem aos 

problemas, para que eles não persistam e restem apenas 

frustrações e desperdícios. 

Qual a ordem de 

prioridade dos 

problemas 

identificados? 

Três critérios podem ser utilizados para identificar as 

prioridades: 

1. Gravidade: Avalia o dano ou o prejuízo que pode 

decorrer.  
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 O problema afeta profundamente o resultado do 

órgão/entidade? Então ele é muito grave. 

2. Urgência: Avalia se com o tempo o dano ou prejuízo 

se agrava. 

 Tenho que tomar uma ação bastante urgente para 

que o dano não se agrave com o tempo? Então, o 

problema é bastante urgente. 

3. Tendência: Avalia se o estado em que a situação se 

apresenta tende a piorar bastante se não forem 

alocados esforços e recursos.  

 Se mantiver a mesma atuação a situação vai piorar 

muito? Então a resolução do problema precisa ser 

priorizada. 

 Para cada problema listado, utilize os critérios e 

verifique os que possuem a maior gravidade, urgência e 

tendência, colocando em ordem de prioridade para 

atuação. 

Quais problemas serão 

solucionados de 

imediato? 

 Definir, de acordo com os recursos financeiros e 

humanos disponíveis, quantos dos problemas, que já 

se encontram por ordem de prioridade, serão 

combatidos. 

 

2.2. ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO 

Com as necessidades identificadas e priorizadas, é fundamental elaborar um plano 

de ação em que sejam definidas as ações necessárias (O Quê), o responsável pela 

execução (Quem), o prazo de realização (Quando), a forma de atuação (Como) e 

o status da execução (Situação), conforme modelo apresentado a seguir: 
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O QUÊ QUEM QUANDO COMO SITUAÇÃO 

     

     

 

Essas etapas podem ser executadas com a participação ativa dos envolvidos no 

processo. Respondendo às perguntas, tais como: O que é imprescindível para atingir 

tal objetivo? Quais as ações necessárias? As respostas devem compor uma lista e 

cada item ganha uma ordem de urgência antes da distribuição dos recursos. Agindo 

assim, o gestor já planeja suas despesas antecipadamente.  

2.3. ELABORAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESPESA 

Com a definição das prioridades, e considerando a previsão de transferência de 

recursos que a unidade administrativa receberá anualmente, o gestor pode se 

planejar em relação à aplicação desses recursos. Pensando nisso, sugerimos um 

modelo de planejamento anual2, em que o gestor pode organizar os serviços ao 

longo do exercício financeiro.  

Na planilha exemplificativa, podemos observar alguns serviços listados, de acordo 

com um cronograma mensal de execução. Os gestores podem utilizá-la para definir, 

ao longo do ano, e, com que frequência, os serviços de seu interesse podem ser 

executados. Fazendo uso desse instrumento de planejamento, o gestor pode 

verificar os serviços já realizados; reprogramar os que não foram realizados no 

prazo previsto e, ainda, acompanhar o tempo entre a execução de um serviço e 

outro.  

A proposta é facilitar o trabalho do gestor, permitindo que ele saiba, 

antecipadamente, o que vai fazer quando receber o recurso de suprimento 

                                                                 

2
 A planilha também pode ser utilizada para planejar as aquisições ao longo do ano.  
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institucional, de modo a evitar planejamentos de “última hora”, com maior 

probabilidade de aplicação indevida do recurso. 

 

 

Obs.: O modelo da planilha de planejamento anual e as regras para utilização da 

mesma encontram-se nos seguintes links:  

 Modelo de Planilha de Planejamento Anual; 

 Regras para utilização da Planilha de Planejamento Anual. 

2.4. ELABORAÇÃO DE UM HISTÓRICO DE USO DE MATERIAIS 

O uso desta planilha permite que o gestor promova o controle da utilização dos 

materiais adquiridos por meio de suprimento, de forma a estimar o quantitativo da 

necessidade de compra desses materiais, o que vai ajudá-lo na programação das 

compras que serão feitas com recursos do suprimento institucional. Como exemplo, 

listamos alguns materiais de expediente utilizados em uma escola. Agindo desta 

forma, fica fácil organizar seu orçamento e acompanhar a utilização das aquisições 

realizadas. Nas aquisições seguintes, o gestor saberá o quanto foi gasto, o que 

precisa ser reposto, o que ainda está em bom estado. Enfim, é uma ferramenta útil 

para que se evitem despesas desnecessárias. Cada unidade administrativa conhece 

suas necessidades, devendo compor uma lista própria. 

http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38665.xlsx
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38666.pdf
file://sf008438/_GONP$/Coordenadoria das Ações de Normas e Procedimentos/PRODUTOS CNP/MANUAIS/3.REVISÃO GONP/MANUAL DE SUPRIMENTO INSTITUCIONAL/Suprimento Institucional para Gestores/Planilhas Finalizadas/1 - Planilhas de Planejamento.xlsx
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Quanto mais detalhado for o planejamento, melhores serão os resultados. É 

interessante que o gestor tenha o levantamento dos gastos de três ou quatro meses 

do ano anterior a fim de fazer uma média de quanto cada área demandou 

(informática, material de consumo, contratação de terceiros etc.).  

MENSAL TRIMESTRAL ANUAL

Canetas

MATERIAL DE CONSUMO QUANTITATIVO

SECRETARIA:

Cadernos

Resma de papel  A4

Marcadores de texto

Lápis

Borrachas

Tesouras

Grampeador

Furador

Clipes

Fita adesiva;

Pastas  de arquivo;

Réguas

Cola

Carimbos

Caixa arquivo

Livro de ponto

Piloto

Apagador

Hidrocor  

Essa lista encontra-se no link: 

 Lista de materiais de consumo 

 

 

 

 

 

 

file://sf008438/_GONP$/Coordenadoria%20das%20Ações%20de%20Normas%20e%20Procedimentos/PRODUTOS%20CNP/MANUAIS/3.REVISÃO%20GONP/MANUAL%20DE%20SUPRIMENTO%20INSTITUCIONAL/Suprimento%20Institucional%20para%20Gestores/Planilhas%20Finalizadas/5%20-%20Lista%20de%20Materiais%20de%20Consumo.xlsx
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38667.xlsx
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PARTE II – EXECUÇÃO DE SUPRIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Neste momento passamos a abordar os principais procedimentos relativos à 

execução dos recursos do Suprimento Institucional.  

1. O QUE É? 

1.1. O QUE É SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

É a transferência de numerário à unidade administrativa, sempre precedida de 

empenho na dotação própria, submetida a regime especial de execução de despesa 

e de prestação de contas.  

Para entendermos o conceito, o melhor é desmembrá-lo da seguinte forma: 

1) É a transferência de numerário à unidade administrativa: As unidades 

gestoras do orçamento, para as quais foram designadas dotações 

orçamentárias, repassam recursos financeiros para as suas unidades 

administrativas, já que essas não recebem diretamente tais recursos do 

orçamento público, para que elas executem parte das suas despesas. 

2) Sempre precedida de empenho na dotação própria: Para que a unidade 

gestora realize a transferência de recursos à suas unidades administrativas, é 

necessário efetuar o empenho desse tipo de despesa. 

3) Submetida a regime especial de execução de despesa e de prestação 

de contas: Via de regra, a despesa segue as fases de empenho (reserva da 

dotação orçamentária para pagamento futuro), liquidação (recebimento do 

bem ou serviço contratado) e pagamento (quitação ao contratado). No caso 

de suprimento, a ordem não se aplica, já que o pagamento antecede a 

liquidação. Por isso, dizemos que o regime de execução é especial.   
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1.2. QUAL A BASE LEGAL QUE REGULAMENTA O SUPRIMENTO 

INSTITUCIONAL? 

As normas que tratam especificamente do Suprimento Institucional, no âmbito do 

Estado, são:  

NORMAS VIGENTES 

 Código de Administração Financeira do Estado de Pernambuco - Lei 

n.º 7.741, de 23 de outubro de 1978, e alterações;  

 Últimas atualizações de acordo com a LC n.º 208, de 31 de agosto 

de 2013 e com a LC n.º 287, de 2 de julho de 2014. 

 Decreto n.º 39.473, de 5 de junho de 2013 – Regulamenta a 

utilização do Suprimento de Fundos Institucional. Devido à 

alteração na Lei n.º 7.741, um novo decreto regulamentador será 

publicado em breve. 

Com a publicação do Decreto n.º 39.473, de 5 de junho de 2013, os Decretos antes 

vigentes no Estado que tratavam de suprimento institucional foram revogados:  

NORMAS REVOGADAS 

Decreto nº 20.246/1997, que regulamenta o recebimento de SFI pelas escolas da 

rede pública estadual; 

Decreto nº 24.269/2002, que regulamenta o recebimento de SFI pelos 

Departamentos Regionais de Polícia Civil; 

Decreto nº 31.418/2008, que regulamenta o recebimento de recursos pela Gerência 
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Geral do Escritório de Brasília, vinculada à Secretaria do Governo. 

 

A partir da nova regulamentação da matéria, todos os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta foram autorizados a transferir recursos para suas 

unidades administrativas, por meio de Suprimento Institucional, o que antes era 

restrito apenas aos órgãos e entidades que tivessem regulamentação própria.  

1.3. QUEM ESTÁ AUTORIZADO A TRANSFERIR ESTE TIPO DE RECURSO? 

O Decreto n° 39.473/2013, que regulamenta a utilização do Suprimento de Fundos 

Institucional, logo no seu artigo 1° estabelece que ficam autorizados os órgãos e 

entidades da Administração Pública Direta e Indireta a transferirem recursos para 

suas unidades administrativas por meio de Suprimento de Fundos Institucional–SFI, 

em conformidade com o artigo 172-A da Lei n.º 7.741/1978. 

Para isso, devem publicar portaria contendo a designação dos ordenadores de 

despesa de suprimento institucional, ou seja, os responsáveis por movimentarem os 

recursos da unidade beneficiada, além de justificativa da autoridade competente que 

validará a utilização desse regime peculiar de execução de despesa pública. 

2. QUAL É O VALOR? 

2.1.  COMO É DEFINIDO O VALOR DO SUPRIMENTO INSTITUCIONAL A 

SER DESTINADO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO OU ENTIDADE? 

Não há um valor fixo pré-determinado a ser destinado por meio de Suprimento 

Institucional. Entretanto, o decreto que o regulamenta, de n.º 39.473/2013, 

determina que as despesas realizadas com cada suprimento não podem ultrapassar o 

percentual de 10% (dez por cento) do limite máximo fixado na legislação específica, 

para realização de licitação na modalidade convite, nas hipóteses de compras e 

serviços, conforme previsão do artigo 172 – H da Lei n.º 7.741/1978. Ou seja, em 

valores atuais, as parcelas não devem ultrapassar o valor de R$ 8.000,00. 
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2.2. COMO É FEITA A CONCESSÃO DO SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

Vamos entender melhor o conceito de elemento de despesa. Para isso, antes 

precisamos compreender como as despesas são classificadas. 

De acordo com a legislação financeira, as despesas públicas podem ter determinadas 

classificações, as quais permitem visualizar a despesa sob diferentes enfoques. Uma 

dessas classificações, a classificação da despesa pública quanto a sua natureza, tem 

o objetivo de indicar “o que” será realizado e “qual” o efeito econômico da realização 

da despesa. Ela é composta por algumas informações importantes, destas, 

destacamos o elemento de despesa que nos diz qual o objeto de gasto executado 

com o recurso. 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA QUANTO À NATUREZA 

3.3.3.9.0.30.16 

  

 

Abaixo listamos os principais elementos de despesa relacionados a despesas com 

suprimento institucional: 

Elemento de Despesa Descrição 

3.3.90.30.xx MATERIAL DE CONSUMO 

3.3.90.39.xx CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

3.3.90.36.xx CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Elemento de Despesa 
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ATENÇÃO! Quando transferidos, os recursos do suprimento institucional já estão 

vinculados à finalidade específica, sendo vedada a aplicação para outro fim.   

 

O gestor deve ficar bastante atento ao elemento de despesa do suprimento 

institucional de cada transferência recebida, pois uma vez emitido suprimento para 

determinado elemento de despesa, este não pode ser aplicado em outro elemento.  

 

 

 

Para identificar qual o tipo de despesa autorizada para cada suprimento, o gestor 

deverá consultar o item natureza da despesa na nota de empenho da transferência, 

e observar qual o elemento de despesa constante no documento, conforme exemplo 

a seguir: 

  

No exemplo, o gestor somente poderia realizar despesas com aquisição de material 

de consumo, tendo em vista que o empenho relativo ao suprimento tem como seu 

elemento o código 30, correspondente a esse tipo de despesa.  

3.3.90.30.16 

 

ATENÇÃO: O ELEMENTO 

30 REFERE-SE A 

AQUISIÇÕES DE MATERIAL 

DE CONSUMO 

. 
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Em hipótese alguma, o gestor poderá efetuar despesas com finalidade diversa, por 

exemplo, realizar a contratação de serviços ou aquisição de material permanente; 

sob pena de não ter sua prestação de contas acatada, ter que efetuar a devolução 

dos recursos utilizados de modo irregular, e ainda prejudicar o repasse de novos 

suprimentos para a unidade administrativa.  

Logo, em caso de dúvidas, é recomendável não realizar a despesa, até se certificar 

de que elas são processáveis pelo regime de suprimento institucional e estão 

enquadradas no elemento de despesa do suprimento recebido.  

Para sanar sua dúvida, o gestor pode consultar a Portaria nº 448/02 da Secretaria do 

Tesouro Nacional, que determina os critérios para enquadramento dos materiais em 

consumo ou permanente, quando o empenho tiver como finalidade a aquisição de 

material de consumo.  

O gestor também pode entrar em contato com a unidade gestora a que está 

vinculado ou mesmo consultar a Secretaria da Controladoria Geral do Estado, por 

meio da Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos/Coordenadoria das Ações 

de orientação.  

3. EM QUE APLICAR? 

3.1. QUAIS OS TIPOS DE DESPESAS EM QUE PODEM SER APLICADOS 

OS RECURSOS DE SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

Os recursos recebidos por meio de Suprimento Institucional devem ser aplicados nas 

atividades de manutenção e desenvolvimento regular das ações da unidade 

administrativa recebedora. 

O § 1.º, do artigo 2.º, do Decreto n.º 39.473/2013, determina que são consideradas  

atividades de manutenção e desenvolvimento regular das ações: 



  

 

 

 23 

Manual de Suprimento Institucional para Gestores       
 Versão 2.0 

 

I – aquisição de material de expediente, de consumo e de limpeza, voltada ao 

funcionamento regular da unidade administrativa; e  

II – contratação de serviços e manutenção de bens vinculados à unidade 

administrativa. 

IMPORTANTE! A Gerência Geral do Escritório de Representação em Brasília, 

vinculada à Secretaria do Governo, possui permissão especial para realizar ainda 

despesas com: 

 Pagamento de despesas de contas de consumo, a exemplo de telefonia, água 

e energia elétrica; 

 Pagamento de aluguel de imóveis e de despesas à conta do locatário; 

 Aquisição de equipamentos e bens móveis destinados exclusivamente ao 

funcionamento do Escritório, desde que devidamente motivado. 

IMPORTANTE! A aquisição de pen-drive é atualmente considerada despesa com 

material de consumo, conforme estabelece o MANUAL DE CONTABILIDADE 

APLICADA AO SETOR PÚBLICO, publicado pelo MINISTÉRIO DA FAZENDA, através 

da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que explicita esse novo entendimento: 

 

 

 

 

3.2 É PRECISO EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS NA APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS DO SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

É recomendável que o ordenador de despesa do suprimento institucional efetue a 

cotação prévia de preços com, no mínimo, três estabelecimentos ou prestadores de 

serviço, antes de realizar as despesas; de modo a encontrar a proposta mais 

Classificação de despesa com aquisição de pen-drive, (...): 

A aquisição será classificada como material de consumo, na natureza da despesa 3.3.90.30, 

tendo em vista que são abarcadas pelo critério da fragilidade(...) 
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vantajosa para a Administração. Devendo ser incluída na prestação de contas toda a 

documentação que confirme a pesquisa de preços que foi realizada. 

IMPORTANTE!  Imperam na Administração Pública alguns princípios que norteiam 

as ações dos seus agentes públicos, a exemplo dos princípios de economicidade, 

isonomia, impessoalidade que justificam a realização de pesquisa de preços antes da 

despesa ser executada, com vistas a garantir que a proposta mais vantajosa para a 

Administração seja contratada e que também seja dada a oportunidade para todos 

os interessados manifestarem seu interesse em contratar com a Administração 

Pública. 

 

3.3 É PRECISO FORMALIZAR, POR MEIO DE CONTRATO, AS 

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR SUPRIMENTO 

INSTITUCIONAL?3 

Sim, é preciso formalizar por meio de contrato ou instrumento hábil as aquisições e 

contratações feitas por meio de Suprimento Institucional. Segundo a Lei de 

Licitações e contratos – Lei n° 8.666/93, em seu artigo 60, é nulo e sem efeito o 

contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto 

pagamento (até o limite de R 4.000,00 – quatro mil reais), quando estas despesas 

forem processadas em regime de adiantamento, ou seja, suprimento individual.  

 

Por não se tratar o Suprimento de Fundos Institucional de um regime de 

adiantamento, como o Suprimento Individual, e sim uma forma de descentralização 

de recursos orçamentários, a regra acima não se aplica às despesas efetuadas por 

meio de Suprimento Institucional. Dessa forma, a execução de despesa via 

                                                                 

3
 As informações aqui contidas tem como referência a Nota Técnica Interna n° 001/2014 emitida pela Diretoria 

de Orientação, Normas e Procedimentos/Coordenadoria das Ações de Orientação em consulta sobre a 
formalização de contratos nos casos de processamento da despesa via suprimento de fundos institucional. 
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suprimento institucional requer a celebração de contrato prévio ou a substituição do 

termo de contrato por outro documento hábil.  

 

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos – Lei n° 8.666/93, em seu artigo 62, 

os documentos considerados hábeis para substituir o termo de contrato são: carta-

contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O 

dispositivo ainda permite a utilização de nota de empenho, porém nas despesas 

realizadas tanto por suprimento individual quanto por suprimento institucional, a 

nota de empenho apenas transfere os recursos, respectivamente, para o supridor ou 

para a unidade administrativa; não sendo identificados os prestadores de serviços ou 

fornecedores. Assim, não é considerado documento válido para, nestes casos, 

substituir o termo de contrato. 

 

IMPORTANTE!  O termo de contrato ou documento que o substitui deve conter, no 

que couber, as informações de que dispõe o artigo 55 da Lei de Licitações e 

Contratos – Lei n° 8.666/93, a exemplo do objeto do contrato, o preço, os direitos e 

responsabilidades das partes, etc. 

IMPORTANTE!  O termo de contrato ou documento que o substitui deve integrar o 

processo de prestação de contas dos suprimentos institucionais. 

 

A seguir é apresentado um quadro resumo que exemplifica quais os documentos que 

podem reger os tipos de contratação processáveis por suprimento institucional: 
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4 DISPONIBILIDADE DO RECURSO 

4.1 QUANTOS SUPRIMENTOS INSTITUCIONAIS A UNIDADE 

ADMINISTRATIVA ESTÁ AUTORIZADA A RECEBER?  

Antes da alteração da Lei n.º 7.741 era permitida a concessão de até 2 (dois) 

Suprimentos Institucionais por vez, para cada unidade administrativa, desde que em 

elementos de despesa distintos. Com a alteração da Lei n.º 7.741, por meio da Lei 

Complementar n.º 287, de 2 de julho de 2014, não existe mais essa limitação.   

As unidades administrativas devem proceder ao controle, em meio magnético, dos 

recursos recebidos, devendo identificar, com o objetivo de promover a gestão das 

transferências recebidas, os seguintes elementos para cada transferência: 

 O órgão transferidor; 

 A finalidade; 

 Valor do recurso; 

 Data da transferência; 

SUPRIMENTO INSTITUCIONAL 

Compras com entrega imediata e integral, sem 

obrigações futuras. 

Contrato ou substituição por outros instrumentos 

hábeis (art. 62, da Lei 8.666/93) 

Compras com entrega imediata e integral, com 

obrigações futuras. 

Contrato (art.62, da Lei 8.666/93) 

Serviços Contrato ou substituição por outros instrumentos 

hábeis (art. 62, da Lei 8.666/93) 
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 Encargos pertinentes. 

4.2 DE QUE MANEIRA OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS? 

 

Conforme o § 1º, do artigo 1.º, do Decreto n.º 39.473/2013, os recursos que os 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta transferem para suas 

unidades administrativas por meio de Suprimento Institucional devem ser, 

necessariamente, movimentados pela unidade administrativa por meio de 2 (dois) 

ordenadores de despesa, designados pelo titular dos órgãos ou entidades 

transferidores, por  meio de portaria *, em conta específica aberta em nome 

da unidade, em instituição financeira depositária das disponibilidades de caixa do 

Estado. 

 

 

Os recursos advindos do Tesouro Estadual deverão ser depositados e movimentados 

em conta específica, aberta em nome órgão/entidade, em instituição financeira 

depositária das disponibilidades de caixa do Estado, na forma de legislação 

pertinente. 

É importante frisar que não basta a autorização de um dos ordenadores de despesa 

para que sejam efetuadas despesas com suprimento institucional; são consideradas 

válidas pelo regulamento de suprimento, apenas as movimentações em que a 

autorização é conjunta. 

 

4.3 E COMO É FEITO O PAGAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO? 

* Lembrando que esta Portaria citada acima será utilizada para a justificativa da utilização do 

Suprimento Institucional, que deve ser feita no próprio procedimento da primeira autorização 

de utilização do regime de execução de despesa. 
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O pagamento de despesas com recursos de Suprimento de Fundos Institucional deve 

ser efetuado mediante emissão de cheque nominativo, assinado em conjunto pelos 

ordenadores designados pelo titular dos órgãos ou entidades transferidores. 

Os cheques devem ser emitidos em 2 (duas) cópias, devendo uma ser arquivada na 

unidade administrativa, e a outra, anexada ao processo de prestação de contas a ser 

encaminhado ao órgão ou entidade transferidor. 

5 CUIDADOS PRÉVIOS AO PAGAMENTO 

5.1 O QUE O GESTOR DEVE OBSERVAR ANTES DE EFETUAR OS 

PAGAMENTOS COM RECURSOS DE SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

 O valor indicado nos notas fiscais (e documentos equivalentes) ou recibos 

equivalentes corresponde ao contratado? 

 A data está de acordo com a data de entrega do material ou prestação de 

serviço? 

 A nota fiscal apresentada como comprovação da despesa está com data de 

validade aceitável? 

 Foram entregues pelo contratado as primeiras vias das notas fiscais (e 

documentos equivalentes) ou recibos? 

IMPORTANTE! Deve ser anexa cópia xerográfica dos cupons fiscais, uma vez que 

as informações são apagadas em curto espaço de tempo.  

 As notas fiscais (e documentos equivalentes) e recibos apresentam rasuras? 

Nesse caso, não aceitá-los como comprovação das despesas. 

 As notas fiscais e recibos apresentam o “ATESTO” do recebimento do material 

ou a prestação do serviço e a anotação de que a respectiva despesa foi paga? 
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 Na contratação de pessoa física, o recibo está datado, assinado, com a 

descriminação do serviço executado, com a declaração do pagamento 

realizado e dos descontos na fonte e se o credor está devidamente 

identificado – RG e CPF? 

5.2 O GESTOR DEVE EFETUAR AS RETENÇÕES DE TRIBUTOS ANTES 

DE REALIZAR OS PAGAMENTOS AOS CONTRATADOS?  

Nos casos de contratação de serviços, sejam eles prestados por pessoa física ou 

jurídica, os ordenadores de despesas das unidades administrativas devem atentar 

para a necessidade de realizar as retenções de tributos, antes do efetuarem o 

pagamento ao prestador. Assim, quando a lei exigir a retenção, o valor a ser pago 

pelos serviços deverá ser deduzido dos tributos devidos pelo contratado.  

Para tal, é preciso verificar se o serviço contratado é sujeito à retenção tributária de 

ISS, IR e de contribuição previdenciária (INSS), por meio da consulta à legislação de 

cada tributo. Se confirmada a obrigação, o gestor da unidade administrativa 

beneficiária do suprimento deverá realizar as retenções e recolher os tributos devidos 

pelo prestador. Portanto, deve ficar claro que quem paga o tributo é o prestador, 

cabendo às unidades administrativas contratantes descontar do valor de pagamento 

a ser feito ao prestador todas as parcelas relativas à tributação. 

Especialmente nos casos de contratos firmados com pessoa física, será ainda 

recolhida a contribuição previdenciária patronal, esta deve ser paga pela unidade 

administrativa contratante, com recurso do suprimento que foi repassado. Então, 

esse valor de contribuição patronal (20% do valor do serviço prestado) não deve ser 

descontado da remuneração paga ao contratado.   

Desse modo, vemos que além da responsabilidade pela execução adequada das 

despesas, também é obrigação do gestor realizar as retenções tributárias devidas, e 
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os respectivos recolhimentos (pagamentos dos tributos), cujos comprovantes devem 

ser anexados à prestação de contas do Suprimento Institucional. 

Segue abaixo quadro com a legislação que o gestor deve consultar sobre retenção na 

fonte:  

 

Segue quadro resumo sobre a aplicação da retenção tributária e recolhimento de 

contribuição patronal. 

 

APLICAÇÃO DO 
SUPRIMENTO 

INSTITUCIONAL 

TRIBUTOS - RETENÇÃO TRIBUTOS -

RECOLHIMENTO 

ISS INSS IR 

CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

(Patronal) 

BENS MATERIAIS 
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

SERVIÇOS PESSOA 
JURÍDICA 

RETENÇÃO 
(CONSULTAR 

NECESSIDADE)  

RETENÇÃO 
(CONSULTAR 

NECESSIDADE) 

RETENÇÃO 
(CONSULTAR 

NECESSIDADE) 

NÃO SE APLICA 

SERVIÇOS PESSOA 
FÍSICA 

RETENÇÃO 
(CONSULTAR 

NECESSIDADE) 

 
RETENÇÃO 

(CONSULTAR 
NECESSIDADE) 

 
RETENÇÃO 

(CONSULTAR 
NECESSIDADE) 

RECOLHIMENTO 

ATENÇÃO! No caso de prestador de serviço pessoa física, a retenção de IR é 

efetuada de acordo com a tabela progressiva, divulgada pela Receita Federal a cada 

novo exercício. 

Portanto, para não cometer erro, o gestor deve consultar a legislação pertinente a 

cada tributo para verificar se há a necessidade de retenção de tributos na fonte e 

pagamento de contribuição previdenciária, a cada contratação de serviços que 

efetuar. 

 

ISS 

• Lei Complementar nº 116/03         
(lista anexa de serviços ) 

 

• Código Tributário do Município  

INSS 

• Instrução Normativa                      
RFB  nº 971/09. 

 

• Ver artigos 78, III, 116 e 117. 

IR 

• Decreto nº 3000/99 

 

• Ver artigos 620, 647, 648, 649. 
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6 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 

6.1 E SE TODO OU PARTE DO RECURSO DO SUPRIMENTO 

INSTITUCIONAL NÃO FOR UTILIZADO PELO SUPRIDOR? 

Nos casos em que o recurso não seja utilizado em sua totalidade, a unidade gestora 

do órgão ou entidade que transferiu os recursos de Suprimento Institucional às suas 

unidades administrativas pode proceder à anulação, total ou parcial, do respectivo 

empenho. Com a anulação, o gestor da unidade administrativa poderá efetuar o 

recolhimento do saldo remanescente do suprimento.  

Em resumo, o gestor da unidade administrativa deve: 

1. Entrar em contato com o órgão ou entidade para solicitar a anulação do 

empenho e geração da GR- Guia de Recebimento. 

2. Efetuar o recolhimento do saldo não utilizado; 

3. Anexar GR- Guia de Recebimento na prestação de contas do suprimento 

institucional. 

No órgão ou entidade, a área administrativa e financeira deve: 

A) Para as anulações no mesmo exercício financeiro em que foi concedido 

o suprimento:      

       recolher o valor do suprimento ou o saldo não utilizado na Conta 

tipo “C”, da unidade gestora transferidora;  

 

B) Para as anulações ocorridas após o encerramento do exercício financeiro 

em que foi concedido o suprimento:  

 

       recolher o valor do suprimento ou o saldo não utilizado na Conta 

tipo “C”, da Diretoria Geral de Administração Financeira do Estado – DAFE da 

Secretaria Executiva do Tesouro Estadual, da Secretaria da Fazenda. 
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7 PRAZO DE APLICAÇÃO  

7.1  QUAL É O PRAZO PARA APLICAR OS RECURSOS DE 

SUPRIMENTO INSTITUCIONAL?  

O prazo para a aplicação e prestação de contas dos recursos do Suprimento 

Institucional é de 90 (noventa) dias, a contar do crédito dos recursos na conta 

específica da unidade administrativa; todavia, o gestor não tem todo esse período 

para executar despesas na sua unidade administrativa. Isto porque nesse prazo está 

sendo considerado, além do prazo de utilização do recurso pelo supridor, o prazo de 

entrega do processo de prestação de contas à área administrativa e financeira do 

órgão ou entidade transferidor. 
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PARTE III – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO 

INSTITUCIONAL 

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1 O QUE SIGNIFICA “PRESTAÇÃO DE CONTAS”? 

É o dever do Poder Público de prestar contas de quanto e como são gastos os 

recursos da sociedade. Essa prestação de contas é realizada através da coleta e 

apresentação dos documentos que comprovem a aplicação dos recursos recebidos.  

A própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 70, parágrafo único, determina 

que “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária”.  

A definição legal da prestação de contas, no âmbito do Estado de Pernambuco, pode 

ser verificada no artigo 207 do Código de Administração Financeira, a Lei n° 

7.741/1978, o qual reproduzimos abaixo:  

 

 

 

 

8.2 POR QUE O ATO DE PRESTAR CONTAS É TÃO IMPORTANTE? 

A importância está no dever legal, uma vez que a Constituição Estadual, 

reproduzindo texto da Constituição Federal, em seu art. 29, § 2.º, determina ser 

“obrigatória a prestação de contas por qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

Art. 207. Entende-se por prestação de contas o demonstrativo da aplicação de recursos 

organizado pelo responsável, órgão ou pela entidade beneficiária, em processo específico, 

acompanhada dos documentos comprobatórios. 
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dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda ou 

que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária“. 

A importância da prestação de contas também está em fornecer subsídios ao 

Governo para controlar os bens públicos e administrar despesa e dívidas públicas. 

8.3 QUAIS AS EXIGÊNCIAS ATENDIDAS PELA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS? 

A Prestação de Contas atende às exigências legais, contábeis e sociais. 

Legais - os recursos são autorizados por lei que fixam normas e orientações para 

sua aplicação. Assim o gestor não está livre para aplicar os recursos públicos, pelo 

contrário, está vinculado às autorizações legais vigentes para uso do recurso público. 

Regra também válida para as despesas efetuadas mediante regime de suprimento. 

Contábeis – a documentação comprobatória dos gastos é reunida no processo e 

encaminhada ao órgão competente pela sua análise e devida contabilização. 

Sociais – a documentação da aplicação dos recursos públicos é disponibilizada para 

consulta da sociedade, de forma a apresentar a destinação do dinheiro público. 

8.4 QUEM DEVE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

Recebida a transferência, por meio de Suprimento Institucional, cabe à unidade 

administrativa beneficiária, através de seus ordenadores de despesa, aplicar o 

recurso recebido, e, posteriormente, realizar a devida prestação de contas aos 

órgãos competentes. 

A prestação de contas deve ser efetuada pelos ordenadores de despesas que têm 

como responsabilidade encaminhar os processos, com toda a documentação da 

prestação de contas, à área administrativa e financeira dos órgãos e entidades 

transferidores.  



  

 

 

 35 

Manual de Suprimento Institucional para Gestores       
 Versão 2.0 

 

A entrega do processo será feita aos responsáveis, nessa área administrativa e 

financeira, que foram designados pelo titular do órgão ou entidade, por meio de 

portaria para realizar as atividades de recebimento, análise e arquivamento dos 

processos de prestação de contas, conforme prevê o Decreto n° 38.935/2012.   

8.5 QUAL É O PRAZO PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS? 

O prazo para a aplicação e prestação de contas do Suprimento Institucional é de 90 

(noventa) dias, a contar do crédito dos recursos na conta específica da unidade 

administrativa.  

8.6 QUAL A CONSEQÜÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO 

LEGAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS? 

Na hipótese de descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para a prestação de 

contas do Suprimento Institucional, os ordenadores de despesas da unidade 

administrativa ficam sujeitos ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor original do suprimento, atualizado monetariamente, conforme a 

legislação pertinente, a partir da data em que a prestação de contas se tornar 

devida.  

ATENÇÃO!  O ordenador de despesas do órgão ou entidade transferidor dos 

recursos responde pelo atraso das prestações de contas a que estão obrigados os 

responsáveis pelo SFI, sujeitando-se às mesmas penalidades impostas a estes, caso 

não adote as medidas administrativas necessárias à regularização da prestação de 

contas, após a comunicação via sistema de execução orçamentária. 

 

 IMPORTANTE! A prestação de contas deve ser entregue pelo responsável, 

mediante RECIBO, aos servidores responsáveis pelo recebimento, análise e 

arquivamento dos referidos processos, nos termos do Decreto n° 38.935/12.  
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Seguem quadros resumos sobre as penalidades aos responsáveis, em caso de 

descumprimento dos prazos legais de prestação de contas: 

 

 

A cobrança da multa será efetuada apenas para os Suprimentos Institucionais concedidos 

após a publicação do Decreto que regulamenta o referido instrumento no Estado (Decreto n° 

39.473/2013). Dessa forma, as multas só se aplicarão às concessões realizadas após o dia 06 

de junho de 2013. 
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As unidades gestoras também são penalizadas quando seus ordenadores deixam de 

observar o prazo legal de prestação de contas, tendo em vista que ficam impedidas 

de receber novo suprimento até que a situação se regularize. 

8.7 QUEM DEVE SER RESPONSABILIZADO PELA OMISSÃO DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS? 

A omissão do dever de prestar contas do gestor, quando da utilização de recursos 

públicos, o faz incidir na prática de ato de improbidade administrativa, conforme o 

art. 11 da Lei n° 8.429/1992, que estabelece: 

 

 

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:  

VI – Deixar de prestar contas, quando esteja obrigado a fazê-lo; 
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A multa devida nos casos de descumprimento do prazo, também se aplica quando 

ocorrer omissão do dever legal de prestação de contas.  

Fica o ordenador de despesas do órgão ou entidade responsável ainda por adotar 

medidas administrativas para recompor o dano aos cofres públicos, exigindo que o 

supridor proceda à devolução dos recursos públicos cuja aplicação não foi 

comprovada pela regular prestação de contas. Em último caso, o supridor ainda se 

sujeitará à Tomada de Contas Especial, nos termos de Resolução do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco que trata da matéria. 

8.8 QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENCAMINHADOS 

COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS? 

A prestação de contas deve ser encaminhada ao órgão transferidor ou à entidade 

transferidora, acompanhada dos seguintes documentos:  

I - cópia da Nota de Empenho – NE;  

II - notas fiscais ou documentos equivalentes e respectivos recibos, todos originais, 

contendo o atesto do recebimento do material ou da prestação de serviços, bem 

como a anotação de que a respectiva despesa foi paga por meio do cheque 

discriminado;  

III - documentação de quitação comprobatória do recolhimento de tributos e de 

contribuições incidentes sobre as despesas realizadas, conforme o caso;  

IV - Guia de Recebimento – GR dos depósitos efetuados na Conta tipo “C” da 

unidade gestora concedente, quando houver saldo não utilizado, para que seja 

providenciada a consequente anulação parcial ou total do suprimento concedido, no 

exercício, ou GR dos depósitos efetuados na Conta tipo “C” da Diretoria Geral de 

Administração Financeira do Estado – DAFE da Secretaria Executiva do Tesouro 

Estadual, da Secretaria da Fazenda, referente ao valor não utilizado do suprimento 

concedido no exercício anterior, conforme o caso;  
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V - cópias dos cheques nominativos emitidos para pagamentos;  

VI - cópias dos extratos bancários feito em conta específica aberta em nome da 

unidade administrativa, em instituição financeira depositária das disponibilidades de 

caixa do Estado;  

VII – balancete demonstrativo dos recursos e de sua aplicação. 

Destacamos, em separado, as exigências da Prestação de Contas, segundo sua 

finalidade: 

No caso de AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E INFORMÁTICA, o processo 

deve conter: 

 

 Extrato da conta corrente com o valor do recebimento e de todos os 
cheques emitidos correspondentes aos pagamentos realizados;  

 Notas fiscais para comprovação de cada despesa realizada e recibos 
contendo declaração do pagamento realizado;  

 Cópias dos cheques nominativos emitidos para os pagamentos 
realizados; 

 Via da Nota do Empenho – NE; 

 Orçamentos (pesquisa de preços) - no mínimo 03(três) propostas; 

 GR-Guia de Recebimento, para os casos de recolhimento de multa, 
se descumprido prazo da prestação de contas; 

 GR-Guia de Recebimento, para os casos de devolução total ou 
parcial de recursos; 

 Balancete demonstrativo dos recursos e de sua aplicação. 
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 Contrato ou outro instrumento hábil (carta-contrato, autorização de 
compra) que formalize a aquisição. (vide quadro-resumo ao final 

deste item 8.8) 

 

ATENÇÃO! Toda a documentação deve conter os documentos originais. 

 

No caso de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, o processo deve 

conter: 

 

 Extrato da conta corrente com o valor do recebimento e de todos os 

cheques emitidos correspondentes aos pagamentos realizados;  

 Notas fiscais para comprovação de cada despesa realizada e recibos 
contendo declaração do pagamento realizado; 

 Cópias dos cheques nominativos emitidos para os pagamentos 

realizados; 

 Via da Nota do Empenho – NE; 

 Comprovantes de recolhimento de tributos e contribuições sociais 
com a autenticação bancária: 

 DAM quitado ou cópia do documento atualizado de inscrição do 
prestador de serviços no cadastro municipal do contribuinte 
(CIM), para o caso de recolhimento do ISS (ver alíquota do 

município); 

 DAE 10, no caso de IRRF sobre despesas realizadas, quando o 
valor da contratação ultrapassar o limite para isenção; (obs: 
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atentar para as alterações dos valores de isenção de 
recolhimento de Imposto de Renda. Consultar tabela progressiva 
do IR); 

 Guia de Previdência Social quitada – (Recolhimento de INSS- 
11% e Contribuição patronal INSS- 20 %); 

 Planilha ITA, nos casos de escola; 

 Orçamentos (pesquisa de preços) - no mínimo 03(três) propostas; 

 GR-Guia de Recebimento, para os casos de recolhimento de multa, 

se descumprido prazo da prestação de contas; 

 GR-Guia de Recebimento, para os casos de devolução de recursos; 

 Balancete demonstrativo dos recursos e de sua aplicação. 

 Contrato ou outro instrumento hábil (carta-contrato, ordem de 
execução de serviço) que formalize a contratação. (vide quadro-

resumo ao final deste item 8.8) 

 

ATENÇÃO!  Toda a documentação deve conter os documentos originais.  

 

No caso de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, o processo 

deve conter: 

 

 Extrato da conta corrente com o valor do recebimento e de todos os 

cheques emitidos correspondentes aos pagamentos realizados;  

 Notas fiscais para comprovação de cada despesa realizada e recibos 
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contendo declaração do pagamento realizado; 

 Cópias dos cheques nominativos emitidos para os pagamentos 

realizados; 

 Via da Nota do Empenho – NE; 

 Comprovantes de recolhimento de tributos e contribuições sociais 

com a autenticação bancária: 

 DAM quitado, ou cópia do documento atualizado de inscrição do 
prestador de serviços no cadastro municipal do contribuinte 
(CIM), para o caso de recolhimento do ISS (ver alíquota do 
município); 

 DAE 10, no caso de IRRF sobre despesas realizadas, quando o 
valor da contratação ultrapassar o limite para isenção; (obs: 
atentar para as alterações dos valores de isenção de 
recolhimento de Imposto de Renda. Consultar tabela progressiva 

do IR); 

 Guia de Previdência Social quitada - (Recolhimento de INSS- 
11%); 

 Orçamentos (pesquisa de preços) - no mínimo 03(três) propostas; 

 GR-Guia de Recebimento, para os casos de recolhimento de multa, 
se descumprido prazo da prestação de contas; 

 GR-Guia de Recebimento, para os casos de devolução de recursos; 

 Balancete demonstrativo dos recursos e de sua aplicação. 

 Contrato ou outro instrumento hábil (carta-contrato, ordem de 
execução de serviço) que formalize a contratação. (vide quadro-

resumo ao final deste item 8.8) 
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 ATENÇÃO! Toda a documentação deve conter os documentos originais. 

 

Na parte IV deste trabalho encontra-se um “processo de prestação de contas”, 

totalmente assinalado, com destaque para os pontos que não podem ser esquecidos 

pelo responsável. 

ATENÇÃO! Os documentos constantes na prestação de contas devem ser  

apresentados:  

 

 

 

 

 

1. Em vias originais; 

2. Em ordem cronológica; 

3. Numerados; 

4. Com documentação legível e sem rasuras;  

 

5. Nos prazos legais. 
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A seguir é apresentado um quadro resumo que exemplifica quais os documentos que 

podem reger os tipos de contratação processáveis por suprimento institucional: 

 

8.9 QUAIS OS REQUISITOS QUE OS COMPROVANTES DA DESPESA 

DEVEM ATENDER? 

Como o objetivo da prestação de contas é justificar a boa e regular execução 

da despesa pública, os documentos do processo de prestação de contas 

devem observar alguns requisitos: 

 

 Os documentos, a exemplo de notas fiscais de vendas, notas fiscais de 

prestação de serviços, faturas e recibos de pessoas físicas não deverão 

conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas; 

SUPRIMENTO INSTITUCIONAL 

Compras com entrega imediata e 

integral, sem obrigações futuras. 

Contrato ou substituição por outros 

instrumentos hábeis (art. 62, da Lei 

8.666/93) 

Compras com entrega imediata e 

integral, com obrigações futuras. 

Contrato (art.62, da Lei 8.666/93) 

Serviços Contrato ou substituição por outros 

instrumentos hábeis (art. 62, da Lei 

8.666/93) 
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 Deverão ser emitidos por quem forneceu o material ou prestou o serviço;  

 Deverão ainda constar, obrigatoriamente:  

 A data da emissão que deverá ser sempre igual ou posterior à data da 

concessão do suprimento institucional; 

 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 

(discriminação da quantidade de produto ou serviço); 

 O prazo de validade, que deve constar na nota fiscal, uma vez que o 

documento fiscal emitido fora do prazo não tem validade; 

 O atesto do documento, confirmando a entrega do bem ou prestação 

de serviço contratado; 

 No caso de serviços prestados por pessoas físicas exigir:  

 Nota fiscal avulsa, se o prestador de serviço tiver inscrição municipal;  

 No caso do autônomo, que não está obrigado a emitir nota fiscal, a 

apresentação do recibo é suficiente para comprovar a prestação do 

serviço. Ou seja, para a comprovação de despesa com uma pessoa 

física, será exigido um dos dois documentos: a nota fiscal ou o recibo;   

 O recibo de pagamento de autônomo deve conter número da Carteira 

de Identidade e CPF, bem como a inscrição no INSS, se for o caso. 

8.10 POR QUE OS COMPROVANTES DE DESPESAS COM SUPRIMENTO 

INSTITUCIONAL DEVEM SER ATESTADOS? 

Para comprovar o efetivo recebimento do material e da prestação de serviço no que 

concerne à quantidade e à qualidade adquirida. É a chamada fase de liquidação da 
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despesa, o momento em que se reconhece o direito do credor de receber pela 

entrega efetuada ou serviço prestado. 

É importante destacar que a assinatura do recebedor bem como a data de 

recebimento devem estar legíveis, para futura identificação, se necessário. 

8.11 ONDE E A QUEM DEVERÁ SER ENTREGUE A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

Deve-se ficar atento às modificações que ocorreram com a publicação do Decreto n.º 

38.935, que regulamentou os procedimentos de análise e arquivamento dos 

processos de prestação de contas das despesas efetuadas pelos órgãos ou entidades 

executoras. 

Antes da publicação do Decreto, os processos eram encaminhados para a Secretaria 

da Controladoria Geral do Estado para análise e arquivamento. A partir da edição do 

novo procedimento, foi promovida a descentralização do processamento das 

prestações de contas, ou seja, as funções de análise e arquivamento das prestações 

de contas foram designadas aos órgãos e entidades executores da despesa.   

O Decreto nº 38.935/12 se aplica a todos os órgãos e entidades da administração 

direta e indireta do Poder Executivo Estadual, integrantes do orçamento fiscal, 

portanto não alcança as Empresas Públicas e às Sociedades de Economia Mista 

independentes de recurso do tesouro. 

Por determinação do Decreto citado acima, o titular do órgão/entidade designará, 

por meio de portaria, os servidores responsáveis pelo recebimento, análise e 

arquivamento dos processos de prestação de contas.  

Para confirmar a entrega da prestação de contas no prazo, os ordenadores de 

despesa da unidade administrativa devem solicitar ao órgão ou entidade transferidor 

recibo de quitação da prestação de contas, nos termos do §1° art. 5° do Decreto n° 

38.935/2012. 
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É de responsabilidade dos órgãos e entidades o arquivamento dos processos de 

prestação de contas de suas unidades administrativas, após a devida análise. 

Nos casos de inconformidade, o responsável pela análise deve, para se eximir de 

qualquer responsabilidade, comunicar ao ordenador de despesas, para que tome as 

providências cabíveis, qual seja: notificar o responsável pela prestação de contas 

para que tome as providências necessárias. Ficando o respectivo processo “em 

exigência”. 

Por último, no que se refere aos procedimentos de análise dos processos de 

prestação de contas, reproduzimos um esquema, que retrata, de forma simples e 

direta, o processo do Suprimento de Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenadores de 
Despesa das 

Unidades 

Administrativas  

Responsáveis pela 
recepção, análise e 
arquivamento do 

órgão ou entidade 

Análise 
da 

Prestação 
de Contas 

Arquivamento da 
Prestação de 

Contas 

 
1. Documentos 

 2. Recibo 

 
 

Processo 

Registro da 
Prestação de 

Contas 
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ETAPAS O QUÊ QUEM 

1º Organização dos documentos 

comprobatórios da despesa 

Ordenadores de despesa da 

unidade administrativa 

2º Recebimento dos processos de 

prestação de contas  

 

 

 

 

Responsáveis pela recepção, 

análise e arquivamento do 

órgão ou entidade 

 

 

 

3º Emissão de Recibo de entrega 

da prestação de Contas 

4º Análise prévia 

5º Registro da Prestação de 

contas no e-fisco 

6º Arquivamento 

 

8.12 EM QUAIS SITUAÇÕES ESTARÁ CONFIGURADA VIOLAÇÃO À 

CORRETA APLICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE RECURSOS LIBERADOS A 

TÍTULO DE SUPRIMENTO INSTITUCIONAL? 

 

São situações que configuram violação à correta aplicação e comprovação de 

recursos liberados a título de Suprimento Institucional, entre outras: 

a) Qualquer despesa realizada anteriormente à data da Nota de Empenho (NE) e 

posterior ao prazo de aplicação 90 (noventa) dias; 
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b) Quando forem aplicados recursos em elemento de despesa diferente daquele 

especificado no ato da concessão; 

c) Quando a despesa ultrapassar o valor do empenho liberado; 

d) Quando for realizada despesa não processável pelo regime de suprimento 

institucional.  
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PARTE IV - ANEXOS 

1. MODELO DE PROCESSO 

ASSINALADO 

 Processo assinalado  

2. NORMAS ESTADUAIS 

 

 Lei 7.741/1978 – Código de 
Administração Financeira do 
Estado e alterações; 

 
 Decreto n.º 39.473/ 2013 – 

Regulamenta a utilização do 
Suprimento de Fundos 
Institucional;  

 

 Decreto n.º 38.935/ 2012 – 
Regulamenta os procedimentos 
de análise e arquivamento dos 
processos de prestação de 
contas das despesas efetuadas 
pelos órgãos ou entidades 
executoras. 

 

3. PORTARIA N.º 448, DA STN 

 

 http://www.portaisgoverno.pe.g

ov.br/c/document_library/get_fil

e?p_l_id=741171&folderId=431

9081&name=DLFE-38672.pdf 

http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-40142.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38671.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38671.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38671.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38671.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38669.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38669.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38669.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38669.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38668.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38668.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38668.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38668.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38668.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38668.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38668.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38672.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38672.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38672.pdf
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-38672.pdf
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4. MODELOS DE FORMULÁRIOS  Autorização de compra; 

 Carta-contrato; 

 Ordem de serviço. 

Obs.: Os formulários apresentados 
servem como modelo, e podem sofrer 

ajustes, conforme as necessidades de 
cada unidade. 

 

 

 

http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-40139.doc
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-40140.docx
http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=741171&folderId=4319081&name=DLFE-40141.docx
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PARTE V – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Seguem abaixo o controle das alterações efetuadas no Manual de Suprimento 

Institucional para Gestores.  

 

Versão 

do 

Manual 
Alteração (Descrição e Justificativa) Página/Seção 

Data da 

Alteração 

Versão 1.0 

 

1. Exclusão da Planilha ITA da Tabela de Documentos 

de Prestação de Contas Pessoas Jurídicas; 
40 

04.02.14 

2. Inclusão de observação sobre a cobrança de multa; 35 

3. Inclusão de informações sobre a exigência de 

formalização de contrato para execução de despesas 
via suprimento institucional. 

24, 25, 39, 

40,41,43 

4. Inclusão de informações sobre a exigência de 

formalização de contrato no processo assinalado. 
2.1.2 

5. Inclusão de formulários de contratos (autorização de 

compra, carta-contrato e ordem de serviços). 

Obs.: Os formulários apresentados servem como 

modelo, e podem sofrer ajustes, conforme as 

necessidades de cada unidade. 

 

48 06.02.14 

 

Versão 2.0 

6. Alteração do texto da Apresentação devido a 

alterações implicadas pela LC 287/2014 
3 16.09.2014 

7. Alteração no quadro de Normas Vigentes  - LC 

287/2014 
18 16.09.2014 

8. Exclusão do primeiro parágrafo do item 2.2 – LC 
287/2014 

20 16.09.2014 

9. Alteração do primeiro  parágrafo do item 4.1 – LC 

287/2014 
26 16.09.2014 
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 10. Alteração do item 8.5 – LC 287/2014 35 16.09.2014 

11. Alteração do item 8.6 – LC 287/2014 35 16.09.2014 

 

 


