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INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se por suprimento de fundos a modalidade de pagamento de 

despesa que, por sua característica e excepcionalidade, pode ser realizada sem 

subordinar-se ao processo normal de execução orçamentária e financeira, sempre 

precedida de empenho em dotação própria da despesa a realizar, consistindo na 

entrega de numerário a agente do órgão, a critério e sob inteira responsabilidade do 

ordenador de despesa. 

 

Podem ser realizadas pelo regime de suprimento de fundos as seguintes 

despesas: 

I. com serviços extraordinários e urgentes, que não permitam embaraços que 
retardem a execução de um ato; 

 

II. que devam ser pagas em lugar distante da sede, desde que não se possa 
subordinar ao regime normal de pagamento.  

 

III. despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que 
exijam pronto pagamento, e 

 

IV. despesas de pequeno vulto, que são aquelas destinadas à aquisição de 
materiais de consumo e expediente e contratação de serviços de pronto 
pagamento, de entrega imediata; 

 

DA CONCESSÃO E DO VALOR 

 

O limite máximo para cada ato de concessão de suprimento por meio de 

conta corrente, nos termos do artigo 45 do Decreto Federal nº 93.872/1986 e 

Portaria nº 95/2002 do Ministério da Fazenda, quando se tratar de despesa de 

pequeno vulto, fica limitada à: 

I. para obras e serviços de engenharia será o correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor estabelecido na alínea “a” (convite) do inciso “I” do artigo 

23, da Lei 8.666/93, considerando as atualizações de valores da lei; 

Até o presente momento de desenvolvimento deste manual, conforme 

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, este valor corresponde 

a R$ 16.500,00. 

 

II. para outros serviços e compras em geral, será o correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor estabelecido na alínea “a” (convite) do inciso “II” 

do artigo 23, Lei 8.666/93, considerando as atualizações de valores da lei. 

Até o presente momento de desenvolvimento deste manual, conforme 

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, este valor corresponde 

a R$ 8.800,00. 
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O limite máximo para realização de cada item de despesa de pequeno vulto 

no somatório das NOTAS FISCAIS/FATURAS/RECIBOS/CUPONS FISCAIS em 

cada suprimento de fundos, nos termos do artigo 45 do Decreto Federal nº 

93.872/1986 e Portaria nº 95/2002 do Ministério da Fazenda, quando se tratar de 

despesa de pequeno vulto, fica limitada à: 

I. a execução de obras e serviços de engenharia, será o correspondente a 

0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor estabelecido na alínea 

“a” do inciso “I” (convite) do artigo 23, da Lei 8.666/93, considerando as 

atualizações de valores da lei; 

 

Até o presente momento de desenvolvimento deste manual, conforme 

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, este valor corresponde 

a R$ 825,00. 

 

II. nos outros serviços e compras em geral, será de 0,25% (vinte e cinco 

centésimos por cento) do valor estabelecido na alínea “a” (convite) do inciso 

“II” do artigo 23, Lei 8.666/93, considerando as atualizações de valores da 

lei. 

Até o presente momento de desenvolvimento deste manual, conforme 

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, este valor corresponde 

a R$ 440,00. 

 

Porto velho,  

Segue abaixo o procedimento passo a passo para solicitação do suprimento de 

fundos. 
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PASSO 1. Preencher solicitação de concessão de suprimento 

 

ANEXO I, conforme portaria normativa nº 13 de 03 de setembro de 2020 

 
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

CAU/RO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 

 

NOME DO RESPONSÁVEL (SUPRIDO): 

CPF: Cargo/Função: Matrícula 

   

CONDIÇÕES 

Valor Concedido Prazo de Aplicação Prazo para Comprovação 

R$  30 (trinta) dias      (  ) 

60 (sessenta) dias  (  ) 

90 (noventa) dias  (  ) 
 

Obs.: Contados a partir do recebimento do 

suprimento. 

15 dias após a aplicação 

NATUREZA DAS DESPESAS (pode ser mais de um tipo): 

Material de consumo e expediente (  ) 

Serviços                                          (  ) 

Outros                                             (  ) 

FINALIDADE: 

Porto Velho/RO, ___ de _______________ de 20__ 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (SUPRIDO) 

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS: 

 

___________________________________________ 

PRESIDENTE DO CAU/RO 

 

Autorização pelo presidente ou outro por ele indicado. 
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PASSO 2. Acessar Suprimento no SISCONT 

(https://cauro.implanta.net.br/siscont/despesa/suprimentosfundos.aspx). 

 

 
 

PASSO 3. Ir em NOVO e Realizar o Adiantamento de suprimento no sistema. 

 

 
 

• No empenho Global é geral e vai vinculando ao empenho criado no saldo total do 

suprimento;  

• No empenho Ordinária cria empenho para cada suprimento. 
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PASSO 4. O Suprido deve prestar conta indicando o fornecedor, valor gasto e 

número da nota fiscal e anexando as notas no sistema de suprimentos. 

 

 

 
 

• Deixar como NÃO Anula o saldo do empenho; 

• Deixar como NÃO estornar o pagamento e cancelar a liquidação. 
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PASSO 5. Por fim imprimir a nota de suprimento anexando fisicamente as notas 

fiscais e entregar ao setor financeiro e contábil 
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EXEMPLO NOTA DE PRESTAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: 
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