
  

TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DE GOIÁS

rt a Rtretuçõe, e P9lro

Resolução TRE n.º89/2006 03 2/06 def e 3/p0el

DO jicaside
dettas

Regulamentaa realização de despesas por meio de

suprimento de fundos.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORALDE GOIÁS,no uso dassuasatribuiçõeslegais
e tendo em vista os preceitos contidos noartigo 68 da Lein.º 4.320, de 17 de março de
1964, no parágrafo 3º doartigo 74 do Decreto-Lein.º 200,de 25 de fevereiro de 1967, bem
assim no Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, na Portaria do Ministério da
Fazendan.º 95,de 19 de abril de 2002, na Instrução Normativa n.º 04,de 30 de agosto de
2004, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional e, ainda, na Resolução/TSE n.º
21.653,de 09 de março de 2004, RESOLVE:

CAPÍTULO |

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A concessão,a aplicação e a comprovação de suprimento de fundos, no âmbito

do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO), submeter-se-ão ao disposto nesta

resolução

Parágrafo único. Suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a servidor,
sempreprecedida de empenho na dotaçãoprópria, para realização de despesaseventuais,
estritamente nos casosprevistos noart. 2º desta resolução.

 

Art. 2º Poderá ser autorizado o pagamento, por meio de suprimento de fundos, de 3
despesas: . =

|- com serviçosespeciais que exijam pronto pagamento em espécie;

1 - de pequeno vulto, entendidas como tais aquelas cujo valor, em cada caso, não
excedaa 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) do limite estabelecido naalínea “a” do
inciso II do art. 23 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, ficando esse percentual
alteradopara 1% (um porcento) quando utilizada a sistemática de pagamento por meio do
cartão de crédito corporativo do Governo Federal (Portaria/MF n.º 95, de 19 de abril de
2002, art. 2º,8 1º);
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a do Secretário de =.)
lidade de sua realização

 

ll - urgentes e inadiáveis, desde que, mediante  justifi
Administração ou superior hierárquico, seja caracterizada a invi      
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pelo processo normal de despesapública; e

IV - com aquisição de passagens rodoviárias, ferroviárias ou hidroviárias, tipo leito ou,
na falta deste, tipo convencional, bem comodespesas com transporte urbano e/ou táxi

CAPÍTULO Il

DA CONCESSÃO

Art. 3º A concessão de suprimento de fundos compete ao Ordenador de Despesas do
TRE/GO,

$ 1º O suprimento de fundospara atender despesas com serviços especiais, a que se
e refere o inciso | do art. 2º desta resolução,poderá ser concedido a:

| — coordenador, presidente de comissão ou grupo de trabalho, para atender as
despesas, em conjunto ou isoladamente,de seus integrantes; e

Il — responsável pelo pagamento das despesas com o transporte de pessoas
encarregadasde missão, quando o TRE/GO não dispuser de meiospróprios ou ocorrerem
situações de emergência.

$ 2º A concessão de suprimento de fundos para atender despesas de pequeno vulto
não poderá ultrapassar 5% (cinco porcento) do limite estabelecido na alínea “a” do inciso Il

do art. 23 da Lein. 8.666, de 1993.

5 3º Quandoa movimentação do suprimento de fundos for realizada pormeio do cartão
de crédito corporativo do governo federal, o percentual previsto no parágrafo anteriorfica
alteradopara 10% (dez por cento),

8 4º Nahipótese do inciso IV do art. 2º desta resolução, a concessão de suprimento de
e fundospara aquisição de passagens poderá ocorrer quando:

| - não houvertransporte aéreo regularno trechopretendido; UA

Il - não houver disponibilidade de transporte aéreo na data desejada e não se puder =,
aguardar a data e o horário oferecidospelas empresas,justificando-se a impossibilidade de”
a viagem ocorrer no horário e na data colocados à disposição pelas concessionárias do
serviço; ou ç

 

III - o servidor preferir o transporte rodoviário, ferroviário ou hidroviário aotransporte
aéreo.

Art. 4º A aquisição de material à conta de suprimento de fundos concedido nas
hipóteses dos incisosIl e Ill doart. 2º desta resolução fica condicionada à: se

| — falta temporária ou eventual, no almoxarifado, depósito ou farmácia, do material ou
medicamento a adquirir; N po

A a   ll — impossibilidade, inconveniência ou inadequação e:
A
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material; ou

1Il — inexistência de cobertura contratual.

Art. 5º É vedadaa concessão de suprimento de fundospara:

— aquisição de bensou contratação deserviços que caracterizem ação continuada;

Il - aquisição de benspara a qual exista contrato de fornecimento elou deprestação de
serviços;

Il - aquisição de material permanente ou realização de outra despesa queresulte em
mutação patrimonial; e

IV - assinatura de livros, revistas, jornais e periódicos.

Parágrafo único. A concessão de suprimento de fundos recairá,preferencialmente, em
servidor que tenha participado do cursoprevisto noart. 17, parágrafo único.

Art, 6º Não poderá ser concedido suprimento de fundosa servidor:

|- responsável pordois suprimentos;

1 - responsável porsuprimento de fundos de que não tenha prestado contas de sua
aplicaçãono prazofixadono ato de concessão;

III - que nãoesteja em efetivo exercício no TRE/GOe noscartórioseleitorais;

IV - queesteja respondendoa sindicância ou a processo administrativo disciplinar;

V- declarado em alcance;

VI - titular da Secretaria de Administração e seu substituto eventual;

VII - titular da Coordenadoria Orçamentária e Financeira (COF) e seu substituto

eventual; os

VIII — responsável pelo Setor de Almoxarifado e pela Seção de Controle Patrimonial e
Arquivo; é

 

IX — titular da unidade responsável pelo parecer sobre a prestação de contas de =
suprimento de fundose seu substituto eventual N

Parágrafo único. Entende-sepor servidordeclarado em alcance, nos termosdo inciso V,
aquele que não tenha prestado contas do suprimento no prazo regulamentar ou cujas
contasnãotenham sido aprovadas.

Art. 7º Do ato da concessão de suprimento de fundos constarão:

 

| = nome completo,número de inscrição no Cadastro de Pessoas Hffitas da Secretaria
da Receita Federal (CPF), cargo ou funçãodo suprido;   
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!- valor do suprimento;

Ill - finalidade dosuprimento;

IV = período de aplicação;

V— prazo de comprovação;

VI natureza da despesa; e

VII — data de concessão.

Parágrafo único. A solicitação do suprimento de fundos será feita por memorando
devendo conter:

-as informações mencionadasnosincisos | a V do caput deste artigo;

Il - a ciência do servidor designado, indicando desde logo,se for o caso, os motivos
pelos quais se julga impedido ou impossibilitado de assumirtal encargo.

Art. 8º Mediante autorização expressa do Ordenador de Despesas do TRE/GO, a
entrega do numerário ao supridoserá feita por meio de:

| = depósito por ordem bancária de crédito em conta corrente tipo "B”, em nome do
suprido,aberta especificamente para essefim; ou

Il - liberação de crédito nocartão de crédito corporativo do Bancodo Brasil, para uso
exclusivo do TRE/GO, sendo sua utilização condicionada à edição de normatização
específica da matéria, no âmbito deste Regional

CAPÍTULO Il

DA APLICAÇÃO E DA COMPROVAÇÃO

Seção |

DaFormadeAplicação

Art. 9º O suprimento de fundos não poderá ter aplicação diversa daquela especificada
no ato de concessão, na nota de empenho e na nota de limite de crédito, devendo o
supridoe as Unidadesresponsáveis observarem as orientaçõesconstantes no anexo desta
resolução.

8 1º. Em se tratando de suprimento de fundos para atender despesasde pequenovulto,
não é permitido o fracionamento destas ou do documento comprobatório, para adequação
ao valor mencionado no inciso Il do art. 2º desta resolução (Portaria/MF n./85, 6 2º do art
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8 2º. A pertinência quantoà aplicação dosrecursosé aferida pelo suprido,que poderá
negar-se à adimplir despesas que não estejam em conformidade com asregras estatuídas
nesta Resolução.

 

Art. 10. A aplicação do suprimento de fundos não poderá ultrapassar o prazo de
sessenta dias ou o exercício financeiro de sua concessão.

8 1º O prazo a que alude este artigo será contado a partir da data de liberação do
numerário na conta corrente do suprido ou do crédito parautilização do cartão de crédito
corporativo do Banco do Brasil, comprovada pelo documentoreferido no inciso VI ou no
incisoVII do art. 13.

82º Asimportânciasaplicadasaté 31 de dezembro deverãoser comprovadasaté o dia
15 de janeiro do ano subsequente.

SeçãoIl

Da Comprovaçãodas Despesas

Art. 11. A comprovação das despesasà conta de suprimento de fundos far-se-á por:

|- nota fiscal de serviços, no caso deserviçoprestado por pessoa jurídica;

1 nota fiscal de venda ao consumidor, no caso de aquisição de material;

il — recibo de pagamento de autônomo (RPA), no caso de credorinscrito noInstituto
Nacional do Seguro Social (INSS), o qual deverá conter número de inscrição no CPF,
número do documento de identidade, endereço, nome por extenso e assinatura do
prestador de serviço; j

IV — recibo comum de pessoa física, no caso de credor não inscrito no INSS, o qual
deverá conter número de inscrição no CPF, número do documento de identidade, /
endereço, nomepor extenso e assinatura do prestador de serviço; e

V.- discriminação das despesas com pagamento de passagensurbanase/ou de táxi. / =.

$1º- Na hipótese do inciso Ill deverá o suprido observaras retenções da contribuição
previdenciária do prestador de serviços bem como do imposto sobre serviços (ISS),
conformeo preceituado nas respectivaslegislações.

$2º- Os valoresreferentes às retenções deverãoser reservados nos saldosda verba
de suprimento de fundos,para fins de recolhimento,os quais serão realizados pela COF,
após a restituição à União dos respectivos valores, através da respectiva Guia de =.
Recolhimento.

 

Art. 12. Os comprovantesde despesa,que não poderãoconter rasuras, acréscimos ou
emendas, serão emitidos, com data dentro do prazo de aplicação, porquem prestou o =
serviço ou forneceu o material, e delesconstarão:

 

nomepor extenso do TREIGO;
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Il = data de emissão do documento;

1I1 — discriminaçãoclara do material fornecido ou do serviço prestado, não se admitindo
generalização ou abreviaturas que impossibilitem identificação das despesasrealizadas;

IV — indicação da unidade e da quantidade do material ou serviço, bem como dos
valores unitário e total; e

V - atestação de queosserviços foram prestados ou o material foi fornecido, firmada
por quem os tenha solicitado, que não o suprido, preenchida com data, nome, lotação e
cargo oufunção do servidor.

CAPÍTULO IV

º DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 13. A prestação de contas do suprimento de fundosserá apresentada à COFpelo
suprido, até o décimo dia subsequente ao término do período de aplicação, por meio de
procedimento administrativo específico, protocolizado e com folhas numeradas e
rubricadas, e dela constarão:

| expediente de encaminhamentoassinado pelo suprido;

1l — demonstrativo da receita e das despesas, com discriminação individualizada dos
pagamentosrealizadose respectivos comprovantese valores;

HI! = comprovante de recolhimento do saldo, quando for o caso;

IV primeira via da nota de empenho,no caso de abertura de conta corrente tipo "B”
em nomedosuprido;

o V- cópia da ordem bancária de crédito constandocarimbo do banco;

VI — extrato da conta corrente, que deverá abrangertodo o período da aplicação;

Vil — primeira via da nota de limite de crédito, assinada pelo Secretário de
Administração, com indicação do valor máximo do suprimento de fundospara utilização do
cartão decrédito corporativo;

VII! — demonstrativo mensal da BB Administradora de Cartões de Crédito S/A — BB
Cartões;

 

IX — primeira via dos comprovantesde despesasrealizadas, observado o disposto no
art. 12 desta resolução; e

 

X — manifestação do chefe do Setorde Almoxarifado, quanto ao dispostonosincisos| e
Il do art. 4º desta resolução, e do chefe da Seção de Licitações e Contratos, quanto ao -..)
dispostono inciso Ill do mesmoartigo.

)
Na Art. 14. O total dasdospesas realizadas à conta deEIe/fundos não poderá

ge AS
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ultrapassar o numerário entregueao suprido.

Parágrafo único. O valor não utilizadoserá:

|- recolhido à conta única do Tesouro Nacional, mediante depósito no Banco do Brasi,
com código identificador criado pela Secretaria de Administração perante o Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), quando ocorrer no
próprio exercício de concessão;

Il — recolhido mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) ao
Tesouro Nacional, quando ocorrer no exercício subsequente ao da concessão;

ll — cancelado pela COF, mediante anulação parcial da nota de limite de crédito,
quando osrecursostiverem sido liberados na forma estabelecida no inciso Il do art. 8º
desta resolução.

Art. 15. Cabe ao Presidente do TRE/GO,no prazo de trinta dias a contar da data da
prestação de contas, aprová-las ou impugná-las.

5 1º. Cópia da decisão que aprovar as contas será encaminhada à Secretaria de
Recursos Humanospara queproceda à suajuntada nodossiê do servidor;

$ 2º Da decisão que impugnaras contas caberá pedido de reconsideração. Não sendo
a decisão retratada caberá recurso. O prazo para interposição de qualquer um destes
instrumentosé de 05 (cinco) dias.

Art. 16. Aprovadasas contas, a COF, em dez dias, procederá, no SIAFI, à baixa da
responsabilidade do suprido.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕESFINAIS

Art. 17. O suprido, a quem é atribuída a condição de preposto da autoridade que
concedero suprimento, não poderátransferir a outrem a responsabilidade pela aplicação
do numerário recebido e pela comprovação das despesasrealizadas, cabendo-lhe prestar
contas no prazoestabelecido no ato concessivo.

Parágrafo único. A Secretaria de Recursos Humanos deverá ministrar aos servidores
cursosvisando a capacitação dos mesmos para bem gerir as verbas de suprimento de
fundos,bem comoa forma desua prestação de contas. Z

Art. 18. Os suprimentosde fundos são considerados despesasefetivas, registradas sob
a responsabilidade do suprido até que se proceda à baixa no SIAFI, após a aprovação das
contas.

Art. 19. Se O suprido não prestar contas do suprimento de fundos recebido no prazo
fixado ou seas contas prestadas forem impugnadas, o ordenador de despesa deverá, de
imediato, adotar as medidas necessárias à apuraçãodos fatos e ày fifiação dos danos
causados ao erário.
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Art. 20. As situações omissas serão resolvidas pelo Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás.

Art. 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

SALADAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS.

Goiânia, 20 de março de 2006. e
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Anexo

ROTINA DE TRABALHO EM SUPRIMENTO DE FUNDOS

| - Aquisição de material de consumo

1.1 - Atribuições do suprido:

a) receber o expediente da Unidade solicitante, devidamente
instruído com quantidadese especificações detalhadas do bem a
ser adquirido;

0 b) verificara possível disponibilidade do material requisitado no
estoque do Setor de Almoxarifado, bem como a eventual
existência de contratação da aquisição que se pretende, na
SeçãodeLicitações e Contratos;
c) inexistindo o bem,assim comocontrato regulador de compra,
contatar o fornecedor do mesmo,consignando quea entrega do
material deverá ser efetuada diretamente no Setor de
Almoxarifado;
d) enviar cópia do expediente mencionado noitem “a” ao Setor
acima referido, com vistas à conferência das especificações
descritas na solicitação em relação ao bem efetivamente
entregue;
e) proceder a juntada, no procedimento administrativo de
concessão de suprimento de fundos, dos documentos enviados
ao Setor acima citado, a saber: nota fiscal atestada e apropriada,
uma via da nota de empenho, acompanhada de uma via do
lançamento no SIAFI, com a finalidade de submeter, ao final do

e período concessivo, a competente prestação de contas ao
ordenadorde despesas.

1.1 Atribuições do Setor de Almoxarifado:

a) receber o bem entreguepelo fornecedor, confrontando-o com
as especificaçõescontidas na solicitação;

b) atestar a nota fiscal correspondente e apropriar o valor no
SIAFI;

c) proceder a entrada do bem no estoquee, outrossim,a saída,
considerando como requisição, o ofício que autorizou a
aquisição;

d) entregar o material ao setor requisitante, colhendo assinatura
do titular na guia de remessa;

e) entregarao suprido a nota fiscal atestadae apropriada, uma
via da nota de lançamento no SIAFI e uma via da nota de

| entrada e a guia de saída.
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Il- Contratação de serviços

Na hipótese de contratação de serviços, apósa confirmação da
inexistência de cobertura contratual, o suprido deve proceder a
juntada ao procedimento administrativo específico, dos
documentos fiscais ou recibos, também devidamenteatestados.

TLM AR dêbiga ?
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