
Manual de Adiantamento



Execução Orçamentária do Pedido de Adiantamento- PAD

Objetivo – Este passo a passo, visa orientar a equipe técnica da área de
orçamento, sobre como realizar as etapas da execução orçamentaria da
despesa referente a Pedido de Adiantamento – PAD no Sistema Integrado de
Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN.

Para realizar o PAD primeiramente, analisar a documentação acostada ao

processo de solicitação de adiantamento. Estando correta, realizar a Inclusão

do PAD no FIPLAN conforme figura 1 a seguir:



Acessando o Sistema :

1 Documentos

1.1 Despesa

1.2 Execução

1.3 Pedido de Adiantamento

1.4 Incluir







Itens para Preenchimento:
Unidade Gestora – 1

Credor do Adiantamento – Inserir o CPF do beneficiário do adiantamento.

Amparo legal – Analisar as seguintes informações no processo:

1- Se for para despesas miúdas será: alínea a inciso I, art. 49 da Lei 2322/66

Art. 49 - Observam-se os seguintes princípios quanto aos adiantamentos:"
I - o regime do adiantamento é admitido nos casos de despesas:
a) miúdas, entendidas como tais as que, de qualquer natureza, se situem dentro no 
limite a ser fixado, de dois em dois anos, em decreto governamental;

2- Se for para despesas decorrentes de viagens: alínea e inciso I art 49 da Lei 2322/66
e) decorrentes de viagens ou que tenham de ser efetuadas em lugar distante de 
qualquer estação pagadora, ou no exterior;





Após inserir as informações:

Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica.

Valor – informar o valor solicitado e depois clique em ADICIONAR.





Data da solicitação do PAD - a data do dia que está fazendo o PAD

Data Limite para Aplicação do Recurso - será mais 60 dias da data

da solicitação do PAD.

Data Limite para Prestação de Contas - será mais 30 dias da data de
aplicação do recurso.

Obs: Quando as datas aparecem em dia não útil como final de semana e 
feriados, antecipamos para o dia anterior.Data Limite para Prestação de 
Contas - será mais 30 dias da data de aplicação do recurso.

Obs: Quando as datas aparecem em dia não útil como final de semana e
feriados, antecipamos para o dia anterior.





OBSERVAÇÃO: Quando estar próximo do encerramento do exercício

financeiro, a data limite para aplicação do recurso, pode diminuir para

30 dias ou menos mediante solicitação da Gerência Financeira.

Gerente Responsável – Gerente Financeiro em exercício.

Ordenador de Despesas – Escolher uma das opções apresentadas.

Histórico do PAD - Verificar o objetivo do adiantamento nos autos

do processo.



Informações Complementares :

Situação: Se a Pessoa Física não tiver cadastrado no FIPLAN o

cartão corporativo.

Consequência: No momento de incluir o credor vai aparecer uma
mensagem informando que o credor não está cadastrado

Solução:.Nessa situação tem que encaminhar o processo para a Gefin
solicitando que seja cadastro o cartão corporativo no Fiplan.



Depois de realizado o PAD o processo deve ser encaminhado a GEFIN

para a Gerente Responsável autorizar. Posteriormente, o processo

retorna a ASPLAN para o Ordenador de despesas autorizar o PAD

liberando o mesmo para realização do Pedido de Empenho –

PED e Empenho.

O servidor que realizar a etapa do empenho deve verificar se todas as

informações do PAD e do PED estão de acordo com a solicitação

realizada para o adiantamento.





Obs.:

- A última tela apresentada deverá informar se o credor está cadastrado
ou não para o cartão corporativo;

- Para realização do PAD, o cartão obrigatoriamente deverá estar
cadastrado em nome do credor, uma vez que sem o cartão o servidor não
terá como executar o adiantamento;

- A responsabilidade de verificação do cadastro do credor é da GEFIN.


