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GABINETE DA REITORIA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTRUQAO DE SERVICO N'02/2020-GRE

ORIENTA OS DETENTORES DE RECURSOS
RECEBIDOS POR MEIO DO REGIME DE
ADIANTAMENTO, NA SUA EXECUÇAO.

0 Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, no uso
das suas atribuições estatutárias e regimentais,

considerando a Lei Complementar n'04, de 07 de julho de 2004;
considerando o Decreto n'006, de 06 de junho de 2012;

RESOLVE:

1. Estabelecer, na forma do Anexo I, instruções para auxiliar e orientar os
detentores de recursos recebidos por meio do regime de adiantamento, na sua
execução em todas as Unidades da UNIOESTE.

de 2010.
2. Fica revogada a Instrução de Serviço n'01/2010-GRE, de 01 de fevereiro

3. Esta Instrução de Serviço entra em vigor a partir desta data em todas as
unidades da Unioeste.

Publique-se. Cumpra-se.

Cascavel, 18 de fevereiro de 2020.

LE NDRE ALMEIDA B R
Reitor
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Anexo I a Instrução de Serviço n'02/2020-GRE, de 18 de fevereiro de 2020.

INSTRUQOES PARA ADIANTAMENTO

DA DEFINIVAO

Art. 1'e acordo com os artigos 68 da Lei Federal n'320/64, o regime
adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e
consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação
orçamentária própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se
ao processo normal de aplicação.

g 1'-A execução de despesas pelo regime de adiantamento somente poderá
ser feita em caráter ESTRITAMENTE EMERGENCIAL e EXTRAORDINÁRIO e para
aquelas que não possam subordinar-se ao processo normal de aquisição/contratação,
nos termos da legislação aplicável.

g 2' 0 ordenador de despesas coloca determinado numerário a disposição
do responsável pelo adiantamento, para que possa realizar despesas, com prazo certo
e finalidade especifica, como previsto no g 1'.

g 3' 0 processamento de despesa pelo regime de adiantamento deverá
estar devidamente autorizado pelo ordenador de despesas ou, ao servidor por ele
designado.

g 4' 0 Regime de Adiantamento, previsto no art. 1'esta Instrução de
Serviço, poderá ser aplicável ao pagamento de Diárias, Material de Consumo,
Passagens e Locomoção, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica e outros que não possam subordinar-se ao processo normal de
aplicação, caracterizados pela sua EXEPCIONALIDADE.

g 5'- Não se fará adiantamento:

I. ao servidor responsável por dois adiantamentos no exercício;
II. para pagamento de despesas já realizadas;

III. ao servidor denominado "em alcance", assim considerado aquele que
deixar de prestar contas de recursos recebidos em Adiantamento.
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DO ORDENADOR DE DESPESAS

Art. 2'ica a cargo do Reitor designar, por meio de Portaria, os servidores
responsáveis pelos adiantamentos da Instituição.

g 1' servidor designado para o gerenciamento do recurso responderá por
sua utilização.

g 2' Não serão designados como responsáveis por adiantamentos,
servidores em alcance, nem a responsáveis por 02 (dois) adiantamentos
simultaneamente.

DOS PRAZOS

Art. 3' prazo para aplicação dos recursos será de até 90 (noventa) dias, a
contar da data de recebimento do numerário.

g 1' Esgotado o prazo de aplicação do recurso, o detentor do adiantamento
terá 15 (quinze) dias úteis para fazer a prestação de contas, sob pena de aplicação da
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do adiantamento, acrescido de correção
monetária e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, calculado
sobre o total do adiantamento, até a respectiva entrega da prestação de contas.

g 2' 0 saldo do adiantamento de numerário não utilizado, será recolhido nos
5 (cinco) dias úteis seguintes ao prazo previsto para aplicação do empenho em favor
do órgão ou entidade concedente, mediante guia de depósito bancário, onde constará
o nome do responsável pelo adiantamento e o número do protocolado da concessão.

g 3' Nenhum adiantamento poderá ter o prazo de aplicação que ultrapasse
o exercício financeiro.

g 4' Os adiantamentos deverão ter sua prestação de contas efetuada no
mesmo exercício financeiro de sua aplicação.

Parágrafo único —A prestação de contas dos adiantamentos realizados no
mês de dezembro deverá ser entregue, impreterivelmente, até o último dia útil desse
mês, sendo possível, no entanto, o seu elastecimento, por ato do Ordenador de
Despesas, mas desde que observados os prazos estabelecidos no Decreto de
encerramento do exercício.
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Art. 4's valores que autorizam a utilização do regime de adiantamento para
despesas com serviços e compras emergenciais ou extraordinárias ficam limitadas a
10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "II" do art. 23, da Lei
Federal n'.666/93, cumpridas as formalidades legais; as despesas excepcionais, a
exceção das despesas de pequeno valor e pronto pagamento, ficam limitadas a 5%
(cinco por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "II" do art. 23, da Lei
Federal n'.666/93, ou seja, R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para
adiantamento de diárias e R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) para os demais
adiantamentos.

Art. 5's valores recebidos como adiantamento serão depositados em
Bancos Oficiais contratados, em conta corrente específica para cada adiantamento e
em nome da UNIOESTE, com a designação dos responsáveis pelas assinaturas da
conta.

Art. 6's despesas realizadas por meio de adiantamento devem obedecer a
rubrica orçamentária para a qual o recurso foi liberado, conforme constante na nota de
empenho.

Art. 7' pagamento das despesas deve ser feito por cheque ou depósito
bancário nominal;

Parágrafo único — A movimentação das contas bancárias deverá,
obrigatoriamente, conter duas assinaturas, com cheques nominais e individualizados
por credol.

Art. 8's despesas devem ser efetuadas considerando como data inicial, a
data do crédito bancário para adiantamentos, em conta específica.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS DE ADIANTAMENTO

Art. 9'onstituem comprovantes regulares de despesas públicas as notas
fiscais, cupons fiscais, recibos, relatórios técnicos de viagem, bilhetes de passagens
rodoviárias e aéreos e guias de recolhimento de encargos sociais e tributos, que
deverão ser fornecidos pelo vendedor, prestador de serviços, empreiteiros e outros.

conter:
Art. 10.Os documentos comprobatórios da despesa de Adiantamento devem

I. discriminação das despesas efetuadas;
II. no caso de ressarcimento de recibos de táxi, transporte por aplicativo e

passagens, deve estar anexo cópia da solicitação de diárias;

III. os recibos de táxi manuais devem ser em via original, conter valor,
identificação da UNIDADE (REITORIA/CAMPUS/HUOP), placa do
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veículo, itinerário, nome e RG e/ou CPF do motorista ou Razão Social e
CNP J da empresa prestadora do serviço, local e data;

IV. os recibos de táxi eletrônico deverão conter localidade, data, horário e
CPF do motorista;

V. os recibos por aplicativo deverão conter trajeto, data, horário, placa do
veículo, nome do motorista e valor;

Vl. os recibos deverão estar devidamente identificados com nome,
endereço, número do documento de identidade e CPF do emitente, e só
serão aceitos para atender as despesas que não estejam sujeitas a
incidência de tributos federais, estaduais e municipais;

Vll. os gastos com combustíveis deverão ser comprovados com notas ou
cupons fiscais e devem conter a data, identificação da UNIDADE, o tipo
e a quantidade do combustível, o número da placa do veículo oficial e a
quilometragem, sem rasuras;

Vlll. As notas fiscais deverão conter identificação e CNP J da UNIDADE;

IX. nos casos de manutenção de veículo é obrigatório constar no corpo da
nota fiscal a sua identificação (Placa e/ou chassi) e a identificação da
UNIDADE;

X. na manutenção de bem móvel é obrigatório constar a sua identificação e
o número do tombo;

XI. todas as despesas devem estar acompanhadas do formulário contido no
Anexo II desta Instrução de Serviço (Solicitação de Compras e ou
Serviços), com justificativas para o ressarcimento da despesa e a ciência
da chefia imediata.

Art. 11.Os comprovantes de despesa devem conter atestado de recebimento
dos serviços ou materiais pelo beneficiário.

Art. 12. Não são aceitos os documentos que estejam:
I. sem identificação;

II. com alterações, rasuras ou emendas;
III. com data que não corresponda ao período do gasto;
IV. qualquer outro item que prejudique sua clareza ou legitimidade.

Art. 13. 0 servidor responsável pelo adiantamento não poderá certificar o
recebimento do material ou serviço nos respectivos documentos, objetivando a
segregação de funções.

DO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS

Art. 14. 0 adiantamento de diárias seguirá o disposto no Decreto
n'428/2019,que regulamenta a Lei Complementar n'04/2004;
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Art. 15. As orientações referentes as solicitações e concessões de diárias
estão dispostas na Instrução de Serviço n'01/2020 —PRAF.

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 16. Cabe ao responsável pelo setor no qual o servidor presta serviços,
autorizar o deslocamento dos respectivos órgãos e, ao Ordenador de Despesas, ou
servidor por ele designado, a consequente liberação de recursos financeiros para dar
aporte as despesas com viagens no âmbito do território nacional.

Art. 17. As viagens ao exterior, de qualquer servidor da Instituição, devem,
necessariamente, ser precedidas das autorizações previstas na Resolução

n'10/2013-CEPE.

DOS DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA
PRESTA/AO DE CONTAS DOS PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS

Art. 18. A tramitação do processo de prestação de contas deverá ter os
seguintes encaminhamentos, na ordem apresentada:

I. a Divisão de Finanças ou Diretoria Contábil Financeira, na Reitoria, e a
Secretaria Financeira nas demais unidades da UNIOESTE, para
análise e Parecer ou Declaração de Regularidade, bem como, a correta
aplicação dos recursos públicos;

II. a Divisão de Contabilidade da Reitoria para instrução do Processo de
Prestação de Contas;

III. a Auditoria Interna para procedimentos de análise e verificação da
documentação e emissão de Parecer;

IV. a Divisão de Contabilidade na Reitoria para procedimentos de baixa de
responsabilidade no Sistema NovoSIAF e anexar o comprovante;

V. a Auditoria Interna para aguardar a fiscalização por parte do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná;

Vl. a unidade de origem para arquivo.

Art. 19. Os processos de prestação de contas dos adiantamentos deverão
conter os documentos relacionados abaixo:

I. Memorando do Encaminhamento ao Reitor da Prestação de Contas,
mencionando o número da Nota de Empenho;

II. Memorando apresentando a Prestação de Contas;
I II. Portaria de designação do Responsável pelo Adiantamento;
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IV. Nota de Empenho;
V. Pedido de Empenho;
Vl. Liquidação de Empenho;
Vl I. Ordens de Pagamento;
Vlll. Extratos Bancários oficiais, referente ao período do adiantamento;

IX. Demonstrativo das Despesas Realizadas;
X. Solicitação de Compras ou Serviços por meio de Adiantamento (Anexo

II, desta Instrução de Serviço);
XI. Documentos de Despesas atestados com suas respectivas cópias de

cheques;
XII. Comprovante legal (conforme legislação em vigor) de devolução do

saldo do adiantamento;

XIII. Parecer ou Declaração de regularidade quanto a correta aplicação dos
recursos públicos (conforme anexo III).

Parágrafo único —Quando da concessão de diárias ou ressarcimento de
despesas, deverão também compor o processo de prestação de contas as "Guias de
Concessão de Diárias".

Art. 20. 0 prazo para prestações de contas é de 15 (quinze) dias úteis
contados a partir do término de aplicação a ser efetuado pelo responsável pelo
adiantamento por meio de protocolo.
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Anexo II a Instrução de Serviço n'02/2020-GRE, de 18 de fevereiro de 2020.

CAMPUS / UNIDADE:

SOLICITA/AO DE COMPRAS OU SERVI/OS POR MEIO DE ADIANTAMENTO

Nome do Solicitante:

Setor:

Relatar as Justificativas da Excepcionalidade da Despesa:

Descrever a Despesa:

Local e data

Autorizaçâo do Ordenador de
Despesas ou Servidor designado

Assinatura do Solicitante
Local e Data

Assinatura
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Anexo III a Instrução de Serviço n'02/2020-GRE, de 18 de fevereiro de 2020.

DECLARAQAO DE REGULARIDADE

Declara-se para os devidos fins que o Recurso Público do Adiantamento de despesas
com (tipo de adiantamento, conforme Art. 1' 4'), recebido em XX/XX/XXXX, no valor

de R$ XXXXX (valor por extenso), foi analisado e corretamente aplicado. (Art. 18 item

I, Instrução de Serviço n'01/2020-GRE).

Atenciosamente,

Local e Data.

Diretoria Contábil Financeira/Divisão de Finanças/Secretaria Financeira (conforme o
caso).


