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Ordem Interna nº 5 de 22 de julho de 2020. 

 

Regulamenta o suprimento de fundos e 
regime de adiantamento.  
 

 O Diretor-Presidente da Fundação de Apoio Universitário-FAU e da 

Fundação Delfim Mendes Silveira-FDMS, no uso de suas atribuições estatutárias; 

 

 

RESOLVE: 

 

 Implementar o cartão de suprimento de fundos - regime de adiantamento com o 

intuito de viabilizar as despesas urgentes e imprevisíveis, bem como as despesas de 

pequeno vulto não planejadas inerentes aos projetos executados pelas Fundações de 

Apoio.   

 

Esse material foi elaborado com base, e encontra respaldo legal, na seguinte 

legislação: 

• CARTILHA DE PERGUNTAS E RESPOSTAS DA CGU 

• DECRETO 8.241/2014 

• LEI 8.666/93 e Alterações 

• LEI 4.320/1964 (arts.68 e 69) 

• DECRETO 200/1967 (arts. 74,77,78,80,81,83 e 84) 

• DECRETO 5.355/2005 

• DECRETO 6.370/2007 

• PORTARIA 95/2002 

• Portaria nº 41 MP, de 07 de março de 2005, e suas alterações (Portarias nº 01 MP 

de 04 de janeiro de 2006 e Portaria nº 44 MP de 14 de março de 2006); 
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CAPÍTULO I 
DO CONCEITO 

 

Art. 1º A presente ordem interna objetiva detalhar os procedimentos relativos 

à concessão, utilização e prestação de contas do cartão de suprimento de fundos – 

regime de adiantamento, visando esclarecer todas as etapas pertinentes ao uso do 

recurso, evitando assim, erros e promovendo racionalização do uso de tais valores. 

 

Parágrafo único: As despesas aqui contempladas deverão ser orientadas 

pelos princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, 

essencialmente, da motivação dos gastos, devendo considerar uma gestão racional de 

gastos do projeto.   

                         

Art. 2º O suprimento de fundos, também denominado de regime de 

adiantamento, consiste na entrega de um cartão de crédito ligado à conta corrente do 

projeto ao qual o coordenador está vinculado para realização de despesas que, por sua 

natureza e excepcionalidade, não possam ser subordinadas ao processo normal de 

aplicação, ou seja, não são previsíveis e passíveis de aquisição através de processo 

licitatório, seleção pública de fornecedores, dispensa, ou contratação direta, tal qual 

regrada na Lei nº 8.666/93 e Decreto 8.241/2014. 

 

Art. 3º O cartão de suprimento de fundos poderá ser utilizado apenas para 

despesas de pequeno vulto ou emergenciais, desde que caracterizada 

cumulativamente a inexistência de cobertura contratual (contrato existente na 

Fundação), a eventualidade da contratação, a ausência de previsão e a inocorrência 

de fracionamento da despesa. 

 

§ 1º Entende-se como emergência aquela despesa que não é passível de 

planejamento e que poderá comprometer as atividades do projeto, caso não seja 

implementada de forma imediata. Portanto, tais despesas devem guardar direta relação 

com o objeto do projeto e devem ser detalhadamente justificadas.  

 

§ 2º Conforme estipulado no art. 39 do Decreto nº 8241/2014, considera-se 

de pequeno vulto as despesas, eventuais e pontuais, anualmente executadas, no 

montante de até R$ 800,00 (oitocentos reais). 
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CAPÍTULO II 

DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Art. 4° O presente cartão de suprimento de fundos, - regime de 

adiantamento, não será implementado para convênios. 

 

Art. 5º A solicitação do cartão deve ser feita pelo coordenador do projeto ou 

pelo coordenador adjunto por e-mail. 

 

Art. 6º O custo de anuidade do cartão será suportado pelo projeto. 

 

Art. 7º O limite mensal do cartão de crédito será fixado proporcionalmente 

ao valor arrecadado no ano anterior, bem como as especificidades do projeto, e será 

definido pela direção da Fundação, ouvida a coordenação. 

 

Art. 8º Todas as despesas realizadas deverão obrigatoriamente possuir nota 

fiscal eletrônica, recibo ou fatura em nome da Fundação que faz a gerência do 

respectivo projeto1e, se possível, deverão conter o nome do projeto. 

 

Art. 9º É expressamente vedado o uso de recurso de suprimento de 

fundos/adiantamento para pagamento de despesas com pessoal e encargos, serviços 

de terceiros pessoa física, pagamento de bolsa de qualquer natureza e bebidas 

alcóolicas. 

 

Art. 10 Quando a despesa a ser implementada for caracterizada como 

emergencial, o coordenador deverá comunicar previamente a Fundação, por qualquer 

meio, a fim de se confirmar a impossibilidade de atender à necessidade por processo 

licitatório, seleção pública de fornecedores, dispensa, ou contratação direta, bem como 

que inexiste contrato vigente que viabilize a aquisição e/ou a realização do serviço. 

 

 

 
1 Fundação Delfim Mendes Silveira, CNPJ nº 03.703.102/0001-61, endereço Rua Lobo da Costa 447, 
Cep: 96010-150. 
Fundação de Apoio Universitário, CNPJ 89.876.114/0001-03, endereço Rua Lobo da Costa 447, Cep: 
96010-150 
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CAPÍTULO III 
                             DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Art. 11 Mensalmente, na data do fechamento da fatura do cartão (data 

previamente informada pela Fundação) o coordenador deverá apresentar todos os 

documentos fiscais das despesas acompanhados das respectivas justificativas. 

 

§ 1º: A equipe da Fundação irá realizar a conciliação dos documentos fiscais 

com o extrato da fatura, justificativas e controle de rubrica, ficando a aprovação final 

dos gastos apresentados de atribuição do Diretor-Presidente.    

 

§ 2º: Inocorrendo a apresentação da prestação de contas mensal referida 

no caput deste artigo, o cartão será imediatamente cancelado. 

 

Art. 12 Despesas realizadas sem a devida justificativa ou que não guardarem 

relação direta com objeto do projeto, serão glosadas, cabendo ao coordenador do 

projeto o ressarcimento imediato do valor indicado. 

 

Parágrafo único: Enquanto não regularizada a situação prevista no caput 

deste artigo, o cartão será suspenso. 

 

Esta ordem de interna entra em vigor na presente data. 

 

Pelotas, 27 de julho de 2020. 

 

 

 

______________________________________ 
Prof. Marco Aurélio Romeu Fernandes 

Diretor-Presidente 
Fundação de Apoio Universitário-FAU 

Fundação Delfim Mendes Silveira-FDMS 
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