DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE
ADIANTAMENTO / PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.Concessão, Controle e Fiscalização.
Portaria expedida pelo ordenador da despesa, artigo 4° onde deverá constar:
a)Nome, cargo ou função, CPF, RG, matrícula no órgão, endereço
residencial completo, inclusive CEP;
b)Banco, Agência e número da Conta bancária específica em que deverá ser
depositado o suprimento, indicada em algarismos e por extenso;
c)Classificação completa da despesa, por programa e elemento de despesa,
com os códigos dos créditos orçamentários ou adicionais;
d)Plano de aplicação especificando o objeto, quantidades, valor unitário e
importância total a ser liberada;
e)Prazo de aplicação, nunca superior à 60 dias; a partir da data do crédito na
conta corrente do adiantamento;
f)Prestação de contas ao ordenador da despesa, de até 10 dias após o término
do prazo estabelecido para aplicação;
g)Prazo para prestação de contas ao TCE - Tribunal de Contas do Estado de
Goiás é de até 30 dias, no máximo, após o encerramento do prazo estipulado
para aplicação; até R$4.000,00 (Quatro mil reais) o processo será
encaminhado diretamente à IGECONI. Acima deste valor o processo será
encaminhado ao TCE.
h)Compromisso do ordenador de despesa, ou do servidor por ele designado,
em constatar e atestar a legalidade, legitimidade, autenticidade e
regularidade das despesas a serem pagas com os recursos do adiantamento.
2.Prestação de contas
De acordo com o Artigo 18, Itens I ao VIII da Resolução Normativa n° 013/01TCE, a prestação de contas deverá conter a seguinte documentação:
a)Exemplar completo do processo de concessão do adiantamento;
b)Documentos em original sempre 1ª via, sem emendas ou rasuras, para
comprovar pagamentos com numerário do adiantamento;
c)Relação dos cheques emitidos, indicando data, número, credor e o valor de
cada um, com suas respectivas cópias e canhotos;
d)Extrato bancário discriminando todas as operações de ingresso e saída de
numerário referentes á entrega, movimentação e restituição do saldo á
entidade ordenadora, até a indicação do saldo zero;
e)Demonstração contábil dos débitos e créditos do tomador, decorrentes do
suprimento por ele recebido e das movimentações por ele efetivadas;
f)Conciliação bancária, demonstrando o saldo escriturado da movimentação
e o saldo bancário;
g)Demonstrativo de despesas, contendo, se for o caso, as competentes
requisições.

