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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Caro agente da administração, 

 

Este documento tem por finalidade esclarecer aspectos importantes para o exercício 

da sua função. 

É natural que, ao assumir a função de agente da administração, os militares e 

servidores civis tenham dúvidas a respeito das atividades que devem executar e as 

responsabilidades envolvidas. Assim, elaborou-se este documento informativo, que, além de 

renovar conhecimentos e destacar pontos importantes, tem o intuito de permitir a melhor 

gestão dos recursos públicos colocados à disposição do Exército. 

A fim de facilitar a compreensão, os assuntos são apresentados, observando-se as 

dúvidas corriqueiras e os pontos mais importantes da legislação pertinente. 

Se restarem interrogações, por favor, procure o Centro de Gestão, Contabilidade e 

Finanças do Exército apoiador de sua organização militar. Caso, ainda assim, persistam 

dúvidas, utilize os canais de contato disponibilizados pela SEF. Será uma satisfação esclarecer 

suas dúvidas. 

Convém destacar que este documento tem objetivo meramente informativo, não se 

sobrepondo à legislação vigente e nem servindo como amparo legal para quaisquer 

postulações. 

 

Boa leitura! 

 
 
 

Secretaria de Economia e Finanças 
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1. FINALIDADE 

O Suprimento de Fundos é uma ferramenta indispensável à boa gestão. 

Atualmente, não se pode conceber um gestor público que não faça uso dessa ferramenta, 

pois sempre haverá situações em que os objetivos só serão atendidos de forma eficiente e 

tempestiva com a sua utilização. 

Neste sentido, este caderno visa apresentar os aspectos mais importantes sobre o tema, 

de forma a facilitar o entendimento e sua utilização por parte dos agentes da administração das UG. 

2. O QUE É O SUPRIMENTO DE FUNDOS (SF) 
 

O regime de adiantamento, também denominado suprimento de fundos, é uma ferramenta 

à disposição dos gestores para atender necessidades que exijam uma ação rápida e flexível de forma 

a atender os princípios do interesse público e da eficiência. 

Nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o regime de adiantamento 

“consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria 

para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.” 

Do conceito, verifica-se que a concessão de suprimento de fundos trata-se de uma 

excepcionalidade, sob responsabilidade do Ordenador de Despesas. 

3. QUANDO UTILIZAR SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

As possibilidade de aplicação de suprimento de fundos estão expressamente definidos no 

art. 45 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, a saber: 

Art. 45. Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesa e sob sua inteira 

responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do 

empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao processo 

normal de aplicação, nos seguintes casos: 

I - para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais, que exijam 

pronto pagamento;  

Il - quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em 

regulamento; e 

III - para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada 

caso, não ultrapassar limite estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1276-Plenário, de 2008), o 

suprimento de fundos somente se aplica a despesas a realizar em caráter excepcional e, por isso, 

aquelas que se apresentem passíveis de planejamento devem ser submetidas ao procedimento 

licitatório ou de dispensa de licitação, dependendo da estimativa de valor dos bens ou serviços a 

serem adquiridos. 
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A STN é o órgão responsável por normatizar Suprimento de Fundos no âmbito do Poder 

Executivo, conforme o art. 155 do Decreto 93.872, de 1986. Essa normatização está contida no 

Manual SIAFI (02.11.21). 

Através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (8ª Ed), item 4.9., 

a STN definiu: 

O suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos:  

a. Para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que 

exijam pronto pagamento;  

b. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em 

regulamento; e  

c. Para atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada 

caso, não ultrapassar limite estabelecido em ato normativo próprio. 

Ao utilizar o termo “deve” ao invés de “pode”, verifica-se observância dos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e eficiência. 

Assim, para despesas de pequeno vulto, eventuais e sigilosas, entende-se que não cabe processo 

licitatório, nos termos da Lei de Licitações, em razão das peculiaridades desse tipo de contratação.  

Seguindo a mesma linha, a Portaria GM/MD nº 5.168, de 15 DEZ 21, prevê em seu art. 3º 

que “o suprimento de fundos, sempre precedido de empenho, será utilizado para o pagamento dos 

seguintes tipos de despesas”, ou seja, ao utilizar o verbo será no modo indicativo, define que o 

Suprimento de Fundos deve ser utilizado nos seguintes casos: 

I - eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais que exijam pronto pagamento 

em espécie; 

II - de pequeno vulto, nos termos do art. 4º, § 2º; 

III - relativas a peculiaridades militares e serviços de inteligência, podendo ser enquadrados 

inclusive: 

a) manutenção de aditâncias e representação no exterior; 

b) manobras militares; 

c) manutenção de organizações militares que não disponham de estrutura de gestão de 

execução orçamentária e financeira; 

d) apoio na realização de congressos e reuniões militares com a participação de delegações 

estrangeiras ou externas à estrutura do Ministério da Defesa, excluídas as despesas relativas a 

hospedagem e alimentação dos delegados brasileiros, quando forem cobertas por diárias ou 

custeadas pela União, sob quaisquer formas; 

e) transporte de pessoal e bagagem de militares, na situação prevista no art. 53 do Decreto 

nº 4.307, de 18 de julho de 2002; 

f) apoio a missões no exterior, inclusive de natureza desportiva; 

g) outras situações especiais que, comprovadamente, exijam pronto pagamento em 

espécie; 

IV - atividades relativas à segurança da sociedade e do Estado, e que tenham como 

precondição o sigilo, em conformidade com o disposto na Portaria GM-MD nº 1.079, de 2 de março 
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de 2021; 

V - relativas a hospedagem, alimentação e locomoção do Ministro de Estado da Defesa e 

dos Comandantes das Forças Armadas, assim como dos integrantes das respectivas comitivas 

oficiais, quando essas despesas não forem cobertas por diárias ou não forem custeadas pela União, 

sob quaisquer formas. 

 
Para um melhor entendimento dos casos de aplicação, cumpre destacar as seguintes 

despesas: 

a. eventuais: visam custear despesas não previstas fora da sede da OM, como nas 

operações em campanha e de GLO. Por exemplo: refeição para tropa em deslocamento, conserto 

de pneu de viatura, conserto de materiais utilizados no apoio logístico.  

b. pequeno vulto: para custear despesas na sede, condicionadas a inexistência temporária 

ou eventual, no almoxarifado, no depósito ou na farmácia, do material ou medicamento; 

impossibilidade, inconveniência ou inadequação econômica de estocagem do material. Por 

exemplo: aquisição de determinado material de manutenção de instalações da OM que necessita 

de reparo imediato e sua aquisição para estoque seria antieconômico. 

4. LIMITES PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

4.1 Limites de concessão 
 

Conforme a Portaria nº 95-Ministério da Fazenda, de 19 de abril de 2002, tem-se os 

seguintes limites: 

Art. 1° A concessão de Suprimento de Fundos, que somente ocorrerá para realização de 

despesas de caráter excepcional, conforme disciplinado pelos arts. 45 e 47 do Decreto n° 93.872/86, 

fica limitada a: 

I - 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "I" do art. 23, da Lei no 

8.666/93, para execução de obras e serviços de engenharia (atualmente R$ 8.800,00); 

II - 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "II" do art. 23, da Lei 

acima citada, para outros serviços e compras em geral (atualmente R$ 16.500,00). 

§ 1º Quando a movimentação do suprimento de fundos for realizada por meio do Cartão de 

Crédito Corporativo do Governo Federal, os percentuais estabelecidos nos incisos I e II deste artigo 

ficam alterados para 10% (dez por cento). 

§ 2° O ato legal de concessão de suprimento de fundos deverá indicar o uso da sistemática 

de pagamento, quando este for movimentado por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo 

Federal. 

§ 3° Excepcionalmente, a critério da autoridade de nível ministerial, desde que caracterizada 

a necessidade em despacho fundamentado, poderão ser concedidos suprimentos de fundos em 

valores superiores aos fixados neste artigo. 

Ainda, conforme o art. 6º-A da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, os limites para a 

concessão de suprimento de fundos e por item de despesa para a aquisição de bens, serviços, 
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inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus, quando a movimentação for realizada por 

meio de Cartão de Pagamentos do Governo Federal, e enquanto perdurar o estado de emergência 

de saúde internacional, passam a ser os seguintes:  

a. Na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a", do inciso I do 

caput do Art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993; 

b. Nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a", do inciso II 

do caput do Art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993. 

c. O valor do suprimento de fundos inclui os valores referentes às obrigações tributárias e 

de contribuições, não podendo em hipótese alguma ultrapassar os limites estabelecidos nos itens 

3.1 e 3.2, seus subitens e incisos, quando se tratar de despesas de pequeno vulto. 

 

4.2 Limite de despesas de pequeno vulto 
 

O art. 4º da Portaria GM/MD nº 5.168, de 2021, estabeleceu os limites para despesa de 

pequeno vulto: 

Art. 4º Fica estabelecido o percentual de vinte e cinco centésimos por cento dos valores 

constantes da alínea "a" dos incisos I e II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, como limite máximo de 

cada despesa de pequeno vulto para a execução de obras e serviços de engenharia e para outros 

serviços e compras em geral, respectivamente. 

§ 1º É vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório para 

adequação ao limite fixado neste artigo. 

§ 2º Em casos excepcionais e devidamente justificados, o dirigente da organização poderá 

autorizar a aquisição, por suprimento de fundos, de material permanente de pequeno vulto. 

§ 3º O percentual estabelecido no caput fica alterado para um por cento quando a 

concessão do suprimento de fundos adotar a sistemática do CPGF. 

 

4.3 Resumo dos limites 
 

 CPGF CONTA B PANDEMIA 

Limite de SF Compras e Sv 17.600,00 8.800,00 176.000,00 

Limite SF Obras e Sv Eng 33.000,00 16.500,00 330.000,00 

Dps Peq Vulto Compras e Sv 1.760,00 440,00 1.760,00 

Dps Peq Vulto Obras e Sv Eng 3.300,00 825,00 3.300,00 

 

Cumpre salientar que, por força da norma, os limites estão atrelados à Lei nº 8.666/93, 

ainda em vigor, não sendo possível vinculá-los aos limites de dispensa previstos na Lei nº 14.133, de 

2021, enquanto a Portaria nº 95-MF, de 2002, ainda estiver em vigor. 
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4.4 Fracionamento 
 

A utilização de suprimento de fundos para aquisição, por uma mesma unidade gestora, de 

bens ou serviços mediante diversas compras em um único exercício e para idêntico subelemento de 

despesa, cujo valor total supere os limites dos incisos I ou II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, constitui 

fracionamento de despesa, situação vedada pelos referidos dispositivos legais (Acórdão nº 

1276/2008 – TCU/Plenário). 

O Manual do SIAFI (02.11.21) trata do tema nos itens 3.3.4 a 3.3.7. 

 
Fonte: Manual SIAFI 

5. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PCSF 
 

O início do processo de concessão do SF ocorre com a elaboração da PCSF conforme o 

anexo 7 da Portaria 40/2019-SEF, contendo o previsto no item 5. do Manual SIAFI 02.11.21. 

 
Fonte: Manual SIAFI 

6. EMISSÃO DE EMPENHOS 
 

Para a emissão dos empenhos de suprimentos de fundos, deve-se observar os seguintes 

aspectos: 

a. Natureza da Despesa (ND): os valores de um suprimento de fundos entregues ao suprido 
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poderão relacionar-se a mais de uma natureza de despesa, desde que precedidos dos empenhos 

nas dotações respectivas, respeitados os valores de cada natureza. 

b. Modalidade de licitação: 09 – Suprimento de Fundos. 

c. Subelemento de despesa: 96. 

d. Favorecido: agente suprido. 

e. Sistema: Comprasnet Contratos. 

f. Descrição da NE: proposta de concessão, data de concessão, período de aplicação e data 

limite para comprovação. 

g. Amparo legal: deverá ser indicado apenas um inciso do Decreto nº 93.872/1986. Não 

confundir com os incisos da Portaria GM/MD nº 5.168, de 2021. 

Em se tratando de suprimento de fundos para contratação de serviços prestados por pessoa 

física, deve ser emitida nota de empenho na natureza de despesa 33.91.47 – Obrigações Tributárias 

e de Contribuições, sendo o favorecido do empenho a UG 510001/Gestão 57202, visando atender 

as despesas com contribuição previdenciária patronal. Esse empenho deverá ser liquidado apenas 

no momento da inclusão do encargo. 

Os saldos não aplicados devem ser anulados durante o exercício, sendo vedada a inscrição 

em restos a pagar de empenhos de suprimento de fundos. 

7. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - CPGF  
 

A concessão de suprimento de fundos deverá ocorrer, preferencialmente, por meio do 

CPGF. 

 

O CPGF é o Instrumento de pagamento, emitido em nome da unidade gestora e 

operacionalizado por instituição financeira autorizada (Banco do Brasil), utilizado exclusivamente 

pelo portador nele identificado, nos casos indicados em ato próprio da autoridade competente, 

respeitados os limites de utilização do Decreto nº 5.355, de 25 de janeiro de 2005. 

Sobre o CPGF, destaca-se o seguinte: 

a. O detentor do cartão deverá utilizá-lo na função crédito, para geração de fatura mensal, 

e poderá utilizá-lo para saques, em situações específicas da UG; 

b. A fatura vencerá sempre até o dia 10 de cada mês; 

c. O Banco do Brasil (BB) disponibilizará a fatura até o dia 04; 

d. O pagamento da fatura será efetuado por meio de OBD (OB Fatura); 

 

O portador identificado no CPGF é o responsável pela sua guarda e utilização, devendo 

informar, de imediato, ao OD e ao operador do cartão, eventual extravio, roubo ou furto, para 

solicitação pela UG do bloqueio para o uso do mesmo, além do competente registro, de imediato, 

no Boletim Interno da Organização Militar a que pertence. 
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As orientações sobre o uso do CPGF estão no item 15. do Manual SIAFI 02.11.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual SIAFI 

 

Para a utilização do CPGF, o Ordenador de Despesa deve procurar a agência do Banco do 

Brasil, de relacionamento da Unidade Gestora, para formalizar: 

- adesão da Unidade Gestora ao Cartão - formulário “Proposta de Adesão”; 

- cadastramento da(s) subdivisão(ões) hierárquica(s) da Unidade Gestora - formulário 

“Cadastro de Centro de Custo”; 

- cadastramento do(s) portador(s) autorizado(s) - formulário “Cadastro de Portador”; 

- adesão ao Autoatendimento Setor Público (AASP) - ferramenta de gestão do cartão, 

preenchendo um formulário do Representante Autorizado. 

Com o AASP, o representante autorizado pelo OD (via de regra será o Enc St Fin), recebe do 

Banco do Brasil, chave e senha de acesso que permite: 

a. atribuir tipo(s) de gasto(s) e limite(s) de compras e saques aos supridos (portadores do 

cartão); 

b. acompanhar os gastos da Unidade Gestora, do(s) Centro(s) de Custo(s) e do(s) suprido(s) 

mediante a emissão de demonstrativos on-line; 

c. solicitar 2ª via da fatura; e 

d. gerenciar os gastos. 
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Fonte: Tela AASP (BB) 

 

Permissões Filtros 
1) Saque (Sim/Não); 

2) Compra Parcelada (Não); 

3) Uso no Exterior (Sim/Não) Valor 

máximo por transação; 

4) Compra internet/telefone (Sim/Não) 

Valor máximo por transação; e 

5) Demais transações - Valor máximo 

por transação. 

- Limitar gastos por dia, por semana e por mês. 

1) Agências de turismo  

2) Aluguel de carros  

3) Artigos eletrônicos 

4) Cias aéreas   

5) Drogarias e farmácias  

6) Entretenimento  

7) Estacionamentos  

8) Hospitais e clínicas  

9) Hotéis   

10) Joalherias   

11) Lojas de departamento 

12) Materiais de 

construção  

13) Móveis e decoração  

 14) Outros varejos 

15) Pedágios   

16) Postos de combustíveis 

17) Restaurantes   

18) Revendas de veículos  

19) Saques   

20) Serviços   

21) Serviços e autopeças  

22) Supermercados  

23) Telemarketing e catálogo 

24) Vestuário   

25) Outros estabelecimentos 

 

Após a aprovação da PCSF, essa deverá ser apresentada ao Representante Autorizado do 

AASP, para liberar o valor, período e filtros no sistema para o agente suprido portador do CPGF. 

Lembrando que para um agente possuir um CPGF o OD deve enviar um formulário ao BB, 

com valores estimados para mais e com filtros bem abertos, pois o Representante Autorizado da UG 

no AASP poderá restringir valores, prazos e filtros.    

A concessão de Suprimento de Fundos deve ser registrada no Sistema AASP liberando os 

limites do CPGF no limite do SF e o prazo de utilização dos limites de acordo com o período de 

aplicação do SF. 
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Além disso, devem ser registrados os filtros no AASP conforme o previsto no ato de 

concessão do SF. 

O limite definido pelo Ordenador de Despesa para registro no Cartão de Pagamento do 

Governo Federal, referente ao limite de utilização total da Unidade Gestora Titular e de cada um dos 

portadores de cartão por ele autorizado, deverá subordinar-se ao limite orçamentário. 

A UG não poderá realizar despesas sem a previsão de recursos financeiros que assegurem 

o pagamento da fatura no seu vencimento. 

Os valores pagos referentes à multa/juros por atraso no pagamento da fatura deverão ser 

ressarcidos ao erário público pelo ordenador de despesa ou quem der causa, após apuração das 

responsabilidades. 

Para efetuar saques com o CPGF, a UG precisa ter saldo na conta vinculada com vinculação 

412. Quando o suprido efetuar saques da conta corrente ou por meio do Cartão de Pagamento do 

Governo Federal, o valor do saque deverá ser o das despesas a serem realizadas, observando: 

a. Se o valor do saque exceder ao da despesa a ser realizada, o valor excedente deverá ser 

devolvido, por intermédio da GRU, código de recolhimento 68808-8 – anulação de despesa no 

exercício, no prazo máximo de três dias úteis a partir do dia seguinte da data do saque, diminuindo 

o valor do suprimento a ser utilizado. 

b. Se o valor excedente do saque a que se refere o item anterior for menor do que R$ 30,00 

(trinta) reais, poderá o suprido permanecer com o valor excedente além do prazo estipulado no item 

anterior, 3 (três) dias úteis. Na data em que o valor excedente somar R$ 30,00 (trinta) reais, o suprido 

deverá efetuar a devolução. 

8. UTILIZAÇÃO DA CONTA-CORRENTE TIPO “B” 
 

Em caráter excepcional, onde comprovadamente não seja possível a utilização do cartão, 

os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Comandos Militares 

poderão movimentar suprimento de fundos por meio de conta corrente bancária tipo B. 

As orientações sobre o uso da conta-tipo “B” constam do item 14. do Manual SIAFI 

(02.11.21). 
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Fonte: Manual SIAFI 

9. REGISTROS NO SIAFI 
 

9.1 Liquidação da despesa 
 

Após aprovada a PCSF, a emissão da NE e registrado no AASP, o usuário do SIAFI deverá 

criar um documento hábil do tipo SF para registrar a liquidação da despesa. 

1) Na aba dados básicos informar: 

- Data de emissão: a data da concessão da PCSF; 

- Valor: total da concessão; 

- Favorecido: o agente suprido; 

- Observação: informar o número da PCSF, prazo de aplicação, prazo de prestação de 

contas, finalidade outras informadas exigidas pelos ODS, como NC. 

 

2) Na aba Principal com Orçamento - PCO 

a)  Situação: 

- SPF002 – Conta tipo B; 

- SPF003 – CPGF saque e fatura; 

- SPF004 – Conta tipo B, despesa sigilosa; 

- SPF005 – CPGF despesa sigilosa;  

- SPF006 – CPGF somente fatura;  

- SPF023 – SF em moeda estrangeira. 
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Conforme o item 13.3 do Manual SIAFI 02.11.21, as despesas de caráter sigiloso, bem como 

o seu cadastramento no Centro de Custo do Autoatendimento Setor Público do Banco do Brasil, 

deverão ser autorizadas pela autoridade de nível ministerial, mediante despacho fundamentado 

abrangendo os seguintes aspectos: 

 - ações dispostas na Lei Orçamentária como sigilosas; e 

- dispositivos legais que reconhecem atividades específicas do órgão como de caráter 

sigiloso. 

 

A atividade é que deve ser sigilosa. Não se enquadram nesses casos as compras de bens 

para o serviço de inteligência e nem a manutenção das instalações, por não se caracterizar como 

atividade sigilosa. 

 

9.2 Pagamento da fatura do CPGF 
 

A fatura referente às compras nos estabelecimentos afiliados tem vencimento no dia 10 de 

cada mês e é enviada ao portador do cartão e à Unidade Gestora, geralmente 15 dias antes. 

Após o recebimento da fatura, a UG deverá incluir uma lista de fatura com o código de 

barras da fatura do cartão, por meio da transação >ATULF. 

A UG deverá Consultar o documento hábil “SF” (CONDH) de concessão do adiantamento, 

clicar em alterar documento, e incluir a situação DOB029, na aba Dedução, em cujo Pré-Doc deverá 

ser informado o tipo de OB “Fatura”, o CNPJ do Banco do Brasil no campo “Favorecido” e o número 

da lista de fatura gerada no item anterior. 

Na transação GERCOMP, o gestor deverá realizar o compromisso com a opção “R”, gerando 

uma OB fatura (OBD). 

Em caso de pagamento de fatura com multas ou juros, deve-se, além da utilização da 

situação DOB029 para o pagamento do principal, incluir um documento hábil do tipo DT, no valor 

dos acréscimos, com a situação DSP973 (DESPESAS COM JUROS/ENCARGOS DE MORA REFERENTE 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS) na aba Principal com Orçamento, informando-se um empenho na 

ND 339039 e a situação DOB005 (DEDUÇÃO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS – PAGAMENTO POR OB). 

Nesses casos, deve-se emitir uma única lista de fatura com o valor do principal e dos 

acréscimos, e informá-la tanto no Pré-Doc da situação DOB029 quanto no da situação DOB005. 

Nesse caso, os Pré-Docs devem ser preenchidos de forma idêntica, exceto o valor. O sistema irá 

gerar uma OB na realização de ambos. 

Caso se apure responsabilidade sobre os acréscimos e recolhimento de GRU, o gestor 

deverá incluir um documento hábil do tipo DD, com a situação DVL973, para reaver a despesa paga. 

O pagamento das faturas do Suprimento de Fundos do exercício anterior, com vencimento 

após a migração do cadastro de empenho, deverá ser feito mediante a emissão de um documento 
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hábil do tipo “NP”, utilizando-se a situação PSO047 na aba Principal Sem Orçamento e informando 

a Conta de Passivo 2.1.8.9.1.36.09 (para concessão por meio da situação SPF003) ou 2.1.8.9.1.36.10 

(para concessão por meio da situação SPF006). Essa situação deverá ser utilizada somente se houver 

fatura remanescente de suprimentos do exercício anterior com vencimento após o a migração do 

cadastro de empenho, ou algum saldo remanescente por algum outro motivo. A vinculação para o 

pagamento não poderá exigir empenho. 

 

9.3 Registro da Prestação de Contas 
 

Após a aprovação da prestação de contas, o usuário SIAFI deverá entrar no sistema em 

CONDH para consultar o documento hábil SF que registrará a prestação de contas. 

Depois, clicar alterar documento hábil. 

Na aba de outros lançamentos registrar as situações SFEXXX para o subitem 96 e registrar 

SFNXXX com o subitem em que foi aplicado o recurso, devendo ser diferente de 96, conforme a 

situação de concessão. 

As situações são: 

 CONCESSÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 

SPF002, SPF003, 

SPF006 e SPF023 

SPE003 

SPN003 – Despesas correntes (serviços) 

SPF002, SPF003, 

SPF006 e SPF023 

SPE003 

SPN022 – Despesas de capital (imóveis) 

SPF002, SPF003, 

SPF006 e SPF023 

SPE003 

SPN023 – Despesas com bens de estoque ou bens móveis 

SPF004 e 

SPF005 

SPE005 

SPN003 – Despesas correntes (serviços) 

SPF004 e 

SPF005 

SPE005 

SPN022 – Despesas de capital (imóveis) 

SPF004 e 

SPF005 

SPE005 

SPN023 – Despesas com bens de estoque ou bens móveis 

 

9.4 Devolução de Saques não utilizados 
 

Os valores sacados e não utilizados deverão ser devolvidos nos prazos previstos através de 

GRU com código 68808-8 ou Pag Tesouro. 

Com base no valor a devolvido ou a devolver por GRU a UG emite um documento hábil DU, 

onde será informado o número da NE para estornar a liquidação. 
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CONCESSÃO GRU DU 

SPF002 68808-8 DSF002 

SPF003 68808-8 DSF003 

SPF004 68808-8 DSF001 

SPF005 68808-8 DSF006 

SPF006 68808-8 DSF004 

SPF023 68808-8 DSF009 

 

9.5 Saldo não Aplicado 
 

Saldo não aplicado é a diferença entre o valor da concessão abatido dos gastos com CPGF 

comprovados mais o total dos saques realizados, ou seja, como aplicado considerar o total dos 

comprovantes mais a(s) devolução(ões) por GRU. 

Exemplo: Se o Suprido recebeu um crédito de R$ 1.000,00, gastou R$ 500,00 com CPGF, 

sacou R$ 300,00, dos trezentos devolveu R$ 100,00 por GRU. O saldo não aplicado foi R$ 200,00 

(1.000,00-500,00-300,00). 

Consultar o documento hábil SF através CONDH, alterar o documento hábil, na aba despesa 

anular registrar o saldo não aplicado, através da situação ASPXXX, isso estornará a liquidação da 

despesa do empenho e permitirá anular parcialmente a NE, subitem 96. 

As situações a serem utilizadas são as seguintes: 

 

CONCESSÃO Despesa anular 

SPF002 ****** 

SPF003 ASP003 (NE subitem 96) 

SPF004 ****** 

SPF005 ASP002 (NE subitem 96) 

SPF006 ASP006 (NE subitem 96) 

SPF023 ****** 

 

Após o registro do saldo não aplicado, a UG deverá alterar a NE registrando a operação 

ANULAÇÃO. 

Após a UG poderá reutilizar o crédito até 31 de dezembro ou solicitar/recolher o crédito. 

Caso não haja a reclassificação dentro do respectivo exercício financeiro da concessão, o 

saldo da conta contábil relativa ao controle da responsabilidade do agente suprido (1.1.3.1.1.02.00) 

poderá ser, excepcionalmente, baixada no exercício seguinte via situação CRD107. 

Após a baixa dos valores não utilizados e o pagamento de todas as faturas referentes ao 
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processo de concessão de adiantamento, a UG deverá, por meio da opção “B” da transação 

GERCOMP, baixar por Realização Fora do CPR os compromissos relativos às OB Saque Cartão 

emitidas no período de utilização do suprimento, informando o número das OB geradas.  

O valor total das OB deverá corresponder ao valor pendente do compromisso e a data das 

OB não poderá ser posterior à data de inclusão do documento “SF”. 

Caso haja erro na reclassificação dos subitens, a UG deverá cancelar os itens das situações 

do tipo SPEXXX e/ou SPNXXX errados, utilizando a opção “cancelar item” e incluir novo item com os 

dados corretos. 

9.6 Contas Contábeis relativas a Suprimento de Fundos 
 

Contas a serem acompanhadas na utilização de SF: 

 

CONTA FUNÇÃO 

1.1.1.1.2.20.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento (Vinc 412 p/ saque) 

1.1.3.8.1.06.07 Saques por Cartão de Pagamento a Classificar (erro) 

1.1.3.1.1.02.00 Suprimento de Fundos – Responsabilidade do Suprido 

2.1.8.9.1.03.00 Suprimentos de Fundos a Pagar Conta tipo B 

2.1.8.9.1.36.09 Saque-Cartão de Pagamento do Governo Federal 

2.1.8.9.1.36.10 Fatura-Cartão de Pagamento do Governo Federal 

2.1.8.9.1.36.12 Ordens Bancárias Canceladas-Cartão de Crédito 

2.1.8.9.1.36.01 GRU-Valores em Trânsito para Estorno Despesa 

6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a liquidar subitem 96 

 

9.7 Encargos e Retenções 
 

No caso de contratação de serviços de pessoa física, o SF deve prever uma NE na ND __9036 

e outra no valor de 20% da primeira na ND __9147, tendo como favorecido a UG 510001 Gestão 

57202. 

Na aba encargos deverá registrar a situação abaixo referente ao encargo patronal a ser 

recolhido via GPS até o dia 20 do mês subsequente a prestação do serviço. 

SITUAÇÃO ABA ENCARGO 

ENC024 Gps recurso 3, Cód Pagamento 2402. 

 

Caso haja previsão de reter tributos do contratado, o suprido deve pagar pelo líquido e 

informar à UG para recolher os tributos retidos. 

Observar que as notas fiscais e recibos devem ser em favor do CNPJ da UG.  
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De acordo com a IN/SRF nº 1234, 11 JAN 12, parágrafo único do artigo 10, os pagamentos 

efetuados por meio de suprimento de fundos à pessoa jurídica, por prestação de serviço ou 

aquisição de material de consumo, são isentos de retenção na fonte do imposto de renda e das 

contribuições de que trata o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

A emissão da GPS para o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer até o 

dia 20 (vinte) do mês subsequente à data da emissão da Nota Fiscal/Fatura/Recibo prorrogando-se 

o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 20 (vinte), 

informando no campo "RECOLHEDOR" o CNPJ da UG e no campo "CÓDIGO DE PAGAMENTO" o 

código 2402 - Órgão do Poder Público – CNPJ. 

O valor referente à contribuição do prestador de serviço ao Regime Geral de Previdência 

Social, deverá ser retido do valor a ser pago ao prestador do serviço e recolhido por meio de GPS, 

informando no campo "RECOLHEDOR" o CNPJ da UG e no campo "CÓDIGO DE PAGAMENTO" o 

código 2402 - Órgão do Poder Público - CNPJ, sendo as informações do prestador de serviço 

discriminadas na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social, observando o mesmo prazo de recolhimento acima. 

Os valores referentes às contribuições previdenciárias citadas deverão ser recolhidos por 

meio de GPS eletrônica no SIAFI ou por meio da emissão da GPS pelo agente suprido e pagamento 

na rede bancária. 

O valor referente ao imposto sobre serviços, quando definida a exigência por lei municipal 

específica, deverá ser retido do valor a ser pago ao prestador de serviço e recolhido por meio de 

documento eletrônico próprio.  

Para os municípios conveniados, o imposto deverá ser recolhido por meio de DAR 

eletrônico no SIAFI. Para os municípios não conveniados, o imposto deverá ser recolhido por meio 

de rede bancária, em documento estabelecido pelo município favorecido. 

CIRCUNSTÂNCIA TRIBUTO PROCEDIMENTO 

Suprido paga o líquido INSS UG registra no DH SF aba dedução situação DGP006 - GPS 

Suprido paga o líquido ISS - DAR UG registra no DH SF aba dedução situação DDR006 - DAR 

Suprido paga o líquido ISS – OB UG registra no DH SF aba dedução situação DOB030 - OB 

Suprido saca o  bruto INSS Faz GRU 68808-8 – inclui DH tipo DT sit PSO066 - GPS 

Suprido saca o bruto ISS - DAR Faz GRU 68808-8 – inclui DH tipo DT sit PSO065 - DAR 

Suprido saca o bruto ISS – OB Faz GRU 68808-8 – inclui DH tipo DT sit PSO001 - OB 

10. PRAZOS 
 

Conforme estabelecido na Portaria GM/MD nº 5.168, de 2021, tem-se: 

a. Prazo máximo para utilização dos recursos: até 90 dias, contados a partir da data do 

ato de concessão do suprimento, não podendo ultrapassar o exercício financeiro; 
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b. Prazo para prestação de contas: até 30 dias, contados a partir do 1º dia após o prazo 

de utilização do suprimento; 

A prestação de contas da importância aplicada até 31 de dezembro deverá ser apresentada 

até o dia 15 de janeiro do exercício subsequente.  

No mês de dezembro prevalecerão os prazos para prestação de contas contidos nas Normas 

de Encerramento de Exercício, editadas anualmente. 

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

A prestação de contas do suprimento de fundos consiste em comprovação dos gastos, pelo 

agente suprido, ao Ordenador de Despesas. 

11.1 Montagem do processo 
 

A comprovação das despesas realizadas deverá estar devidamente atestada por outro 

servidor que tenha conhecimento das condições em que estas foram efetuadas, cuja emissão tenha 

ocorrido em data igual ou posterior à autorização do suprimento de fundos e compreendida dentro 

do período fixado para aplicação. Os comprovantes devem estar em nome da UG, com a indicação 

do CNPJ, se for o caso. 

A pessoa que atesta os comprovantes geralmente é a que assina a PCSF. Esse atestado 

indica que os gastos foram necessários para as atividades previstas na concessão e os preços são 

compatíveis com a situação do emprego.   

No caso de despesas em que não é obrigatório a emissão de documentos ficais, essas 

poderão ser relacionadas em um documento denominado Relação de Despesas sem Comprovantes. 

A Portaria GM/MD nº 5.168, de 2021, estabelece os documentos que deverão compor o 

processo de comprovação de suprimento de fundos: 

Art. 17. O processo de comprovação de despesas à conta de suprimento de fundos será 

constituído dos seguintes documentos: 

I - nota de empenho da despesa; 

II - cópia do documento hábil Suprimento de Fundos (SF), emitido no Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAFI); 

III - extrato bancário do CPGF; 

IV - primeira via dos comprovantes de despesas realizadas, a saber: 

a) nota fiscal de venda de bens ou de prestação de serviços; 

b) recibo de pagamento a autônomo, no qual constem, além da assinatura, os números do 

CPF e do RG e o endereço; 

c) guia de recolhimento da previdência social, para comprovar o recolhimento da 

contribuição previdenciária prevista no art. 22, inciso III, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
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d) relação de despesas sem comprovantes, quando for o caso; e 

e) comprovante de pagamento emitido pela operadora do cartão, quando for o caso; 

V - demonstrativo de receita e despesa; e 

VI - comprovante de recolhimento do saldo, se for o caso. 

§ 1º Os comprovantes de despesas especificados no inciso IV do caput somente serão aceitos 

se emitidos dentro do prazo de aplicação definido no ato de concessão do suprimento de fundos. 

§ 2º O processo de comprovação do suprimento de fundos deverá ter suas folhas 

devidamente numeradas e rubricadas pelo agente suprido. 

 

A Portaria nº 40-SEF de 2 de maio de 2019, apresenta os modelos do Quadro Demonstrativo 

da Realização da Despesa por Meio da Concessão de Suprimento de Fundos e da Relação de 

Despesas sem Comprovantes em Suprimento de Fundos. 

A referida Portaria estabelece que o responsável pela conformidade deverá receber o 

“Processo de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, quando a NS de comprovação constar 

do relatório diário para a conformidade dos registros de gestão” para análise e posterior 

arquivamento na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão (SCRG). 

 

11.2 Análise da prestação de contas 
 

Ao realizar a análise da prestação de contas, recomenda-se verificar: 

a. se todas as despesas foram realizadas no período de aplicação; 

b. se a despesa realizada se enquadra na classificação orçamentária especificada no ato da 

concessão; e se não houve fracionamento da despesa; 

c. Se as despesas realizadas estão devidamente atestada por outro servidor que tenha 

conhecimento das condições em que estas foram efetuadas, em comprovante original; 

d. confrontar os documentos comprobatórios da realização das despesas com as faturas 

fornecidas pela instituição operadora do CPGF; 

e. se as (notas fiscais, recibos e outros) são originais, estão sem rasuras, em nome do 

órgão/entidade, e se apresentam a data, o endereço e a discriminação da despesa efetivamente 

realizada, bem como a declaração de recebimento da importância paga emitida pelo fornecedor e, 

ainda, o respectivo atesto do recebimento/execução do serviço pelo demandante; 

f. se a data de validade do documento fiscal recebido e se esta se encontra dentro do 

período de aplicação; 

g. se o agente suprido observou a legislação tributária pertinente, especialmente quando 

da contratação de prestadores de serviço autônomos; 

h. se houve utilização da transação de saque somente para as ações devidamente 

autorizadas no ato de concessão; 

i. se houve recolhimento ao Tesouro Nacional de qualquer saldo em espécie porventura em 

seu poder; 

j. se houve despesa em período de férias do agente suprido ou em seus afastamentos legais; 

e 
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k. se houve justificativa para a realização de despesas em finais de semana. 

 

Recomenda-se que o Enc St Fin, o Fisc Adm ou outro agente da administração, seja 

designado responsável pela análise da comprovação de Suprimento de Fundos, com vistas a emitir 

parecer fundamentado, atestando a regularidade da aplicação ou informando as falhas 

irregularidades detectadas, de modo a subsidiar o Ordenador de Despesas na tomada de decisão. 

12. RESTRIÇÕES AO AGENTE SUPRIDO 
  

Nos termos do art. 6º da Portaria GM/MD nº 5.168, de 2021, não se concederá suprimento 

de fundos a servidor ou militar: 

a. responsável por dois suprimentos, com prestação de contas pendente; 

b. responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas 

de sua aplicação; 

c. sem vínculo empregatício com o serviço público ou que não esteja em efetivo exercício; 

d. que esteja respondendo a inquérito administrativo ou tenha sido declarado em alcance; 

e. que exerça as funções de ordenador de despesa; ou 

f. que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo quando não 

houver na repartição outro servidor ou militar. 

13. SUPRIMENTO DE FUNDOS E O REGIME ESPECIAL 
 

A Portaria GM-MD nº 3.518, de 25 de agosto de 2021, dispõe sobre a concessão, a aplicação 

e a comprovação de suprimento de fundos, ou adiantamentos, sujeitos ao Regime Especial de 

Execução no âmbito dos Comandos Militares. 

Em seu art. 1º, a referida norma delimita os casos em que é possível a adoção do regime 

especial na concessão dos suprimento de fundos, a saber: 

“Art. 1º O suprimento de fundos, ou adiantamentos, no âmbito dos Comandos Militares, 

nos termos do art. 47 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, observará o Regime Especial 

de Execução, para atender as especificidades decorrentes de atividades de preparo e emprego de 

meios militares que demandem despesas que, pela essencialidade e necessidade de pronta resposta, 

não possam ser submetidas ao processo normal de aplicação, ficando a sua utilização restrita às 

seguintes hipóteses: 

I - atividades de garantia da lei e da ordem, atividades subsidiárias, atividades de caráter 

sigiloso e manobras militares, inclusive com a aquisição não programada de gêneros alimentícios, 

no país e no exterior; e 

II - atividades não programadas de manutenção para permitir a continuidade do 

funcionamento de organizações militares, no país e no exterior, inclusive aquisição de materiais 

permanentes. (...)” 
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Sobre o tema, o Ministério da Defesa encaminhou a Nota Técnica n° 

3/DICONT/DEORF/SEORI/SG/MD/2022, que trata dos impactos contábeis e financeiros decorrentes 

da edição da Portaria GM-MD nº 3.518, de 25 de agosto de 2021, que dispõe sobre a concessão, a 

aplicação e a comprovação de suprimento de fundos, ou adiantamentos, sujeitos ao Regime Especial 

de Execução no âmbito dos Comandos Militares, cuja edição está amparada nas disposições contidas 

no artigo 47, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. 

A citada nota técnica decorreu de apontamentos da Coordenação-Geral de Programação 

Financeira – COFIN, da Subsecretaria de Gestão Fiscal, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, da 

Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento – SETO, do Ministério da Economia - ME, por meio do 

Ofício SEI nº 342241/2021/ME, de 21 DEZ 21, onde aquele Órgão Central de Programação 

Financeira, dentre outros, verificou: 

a. a necessidade de cautela nos montantes da despesa de municiamento a serem 

executados por meio da sistemática do Regime Especial de Execução de Suprimento de Fundos, 

tendo em vista não haver o estabelecimento de qualquer limite financeiro que defina um teto 

máximo de utilização para as despesas elencadas na Portaria GM-MD nº 3.518, de 2021; e 

b. possibilidade de ocorrência de problemas potenciais relacionados visto que tais despesas 

poderão implicar em alteração de valores executados após o fechamento do sistema SIAFI, uma vez 

que a citada Portaria prevê que a a importância aplicada até 31 de dezembro de cada exercício será 

comprovada até 15 de janeiro do ano seguinte ou quando o meio operativo retornar para a sua 

sede. 

Sendo assim, a SEF, por meio dos CGCFEx, orientou todas UG, em especial os Comandos 

Militares de Área, no sentido de: 

a. utilização com parcimônia do referido instrumento, especialmente no que se refere aos 

valores utilizados no regime especial de execução; e 

b. envidar esforços com vistas a evitar a prestação de contas dos processos de suprimento 

de fundos após o encerramento do exercício financeiro, sempre que possível. 

Dessa forma, conclui-se que o regime especial de suprimento de fundos deverá ser utilizado 

em situações excepcionais e somente nos casos listados no art. 1º da referida Portaria. 

14. PROBLEMAS MAIS COMUNS OBSERVADOS NOS SF 
 

 Utilização do CPGF para fazer saques e realizar pagamentos em dinheiro, não 
observando o caráter de excepcional dessa modalidade, dispostos na legislação. 

 Saques não justificados pelos agentes supridos, que deveriam indicar os motivos de não 
utilização da rede afiliada do CPGF. 

 O agente suprido atestando a liquidação da despesa. 

 Transferência para outro integrante da UG (a responsabilidade pelo recebimento, 
aplicação e comprovação é plena do agente suprido). 



Caderno de Orientação aos Agentes da Administração 10.1 

Suprimento de Fundos 
22 

 

 

 

 Nota fiscal em nome do agente suprido quando deveria estar em nome da UG. 

 Fracionamento de despesas. 

 Não cumprimento das recomendações quanto ao pagamento da contribuição 
previdenciária e ISS. 

 Realização de saque integral referente aos recursos concedidos por meio do suprimento 
de fundos, e não à medida que as despesas ocorrem. 

 Data de ateste anterior à data do documento comprobatório (NF, recibo, etc.). 

 Aquisição de materiais que poderia ter sido realizada seguindo a tramitação legal dos 
estágios da despesa (empenho, liquidação e pagamento). 

 Aquisição de alimentação de pessoal durante emprego em operações militares, quando 
a tropa estava arranchada em sua base de apoio; 

 Aquisição de itens com preço acima dos observados em licitações da própria UG; 

 Aquisição de material permanente sem justificativa; 

 Aquisição de material com SF concedido para prestação de serviço e vice-versa; e 

 Grande volume aquisições concentrado em apenas um fornecedor. 

15. ORIENTAÇÕES GERAIS AO AGENTE SUPRIDO 
 

 Responde pela guarda e o uso do CPGF, devendo prestar contas das despesas realizadas 
ao final do período de aplicação; 

 O uso da função crédito é a regra, e o saque é a exceção, e se autorizado o máximo é 
30% do valor gasto no SF. 

 O saque deve ser realizado no valor da despesa, se exceder, o valor deve ser devolvido 
por GRU até 03 dias uteis (exceto se for menor que R$ 30,00). 

 Deve conhecer as características básicas dos principais elementos de despesa que são 
aplicados na rotina de suprimento de fundos, para que a despesa a ser realizada esteja enquadra na 
classificação orçamentária especificada no ato da concessão: 

a. Material de Consumo (30) 
b. Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física (36) 
c. Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (39) 

 No caso de despesa de pequeno vulto, adquirir o mesmo item em NF distintas, caso a 
soma deste item passe do limite para esta despesa, é considerado fracionamento. 

 Deverá manter um controle dos gastos efetuados por ND, para que não efetue gastos 
em valores a maior ao que foi concedido em determinada ND. 
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 Deverá zelar pela documentação necessária a comprovação da despesa, de modo a não 
perder, molhar, etc. Os comprovantes da despesa (Nota Fiscais, cupons etc.), sob pena de ter que 
indenizar a União o valor que não puder ser comprovado. 

 Efetuar os gastos dentro o período de aplicação estabelecido no ato da concessão. 

 Ter amplo conhecimento das Normas aplicadas ao de Suprimento de Fundos, 
especialmente a Portaria GM/MD nº 5.168, de 2021, e a Portaria nº 40-SEF, de 2019. 

 Evitar o direcionamento a determinados fornecedores, realizando e registrando 
pesquisa de preços, sempre que possível.  
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